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1
Lyskultur er Norges ledende kompetansenettverk innen lys og belysning. Vi jobber for å fremme 
fagpolitiske interesser og bedre rammevilkårene for alle som jobber med lys og belysning.

Lyskultur er en non-profit medlemsorganisasjon som jobber for god og riktig belysning i sam-
funnet. Våre medlemmer er toneangivende aktører innen alle deler av belysningsbransjen; fra 
lysdesignere og rådgivende ingeniører, til produsenter, importører, installatører og salgsleddet. 
Lyskulturs medlemmer er også aktive bidragsytere i utviklingen av nasjonale og internasjonale 
standarder, rapporter og veiledere. Styret og samtlige komiteer er satt sammen av tverrfaglige 
medlemsgrupper som gir en synergi og en helhetlig tilnærming til faget og arbeidet. 

Siden oppstarten i 1936 har Lyskultur vært et viktig knutepunkt og talerør innen lys og belysning, 
og vår tilstedeværelse har ført til en unik tilslutning og gjennomslagskraft i bransjen.

Hva gjør Lyskultur?
– Vi samler bransjen og sørger for tyngde i møte med myndigheter og beslutningstakere om stan-

darder og rammevilkår. Sammen står vi sterkere enn vi gjør hver for oss.
– Vi gir ut publikasjoner, veiledere og oppslagsverk som fungerer som bransjens kvalitetsstem-

pel på hva som er god belysning. Dette er nøkkelverktøy i hverdagen for alle som prosjekterer,
beskriver, leverer og installerer profesjonell belysning. Disse selges på Lyskulturs nettsider, hos
Standard Norge og hos Nelfo.

– Vi tilbyr et bredt spekter av kurs, etterutdanning og kompetanseoverføring innen lys og belys-
ning.

– Vi er en portal og et talerør for god og riktig belysning i Norge, i møte med presse og samfun-
net.

– Vi er den norske belysningsbransjens portal til internasjonalt samarbeid og informasjonsutveks-
ling og standardiseringsarbeid.

– Vi er nasjonalt medlem i CIE og LightingEurope.
– Hvert år deler vi ut Norsk Lyspris, en hederspris som setter fokus på gode og innovative lyspro-

sjekter, produkter og løsninger i Norge.
– Vi utgir Norges eneste spesialmagasin innen lys og belysning, magasinet Lyskultur, fire ganger

i året. Magasinet er gratis for medlemmer av Lyskultur, og selges til andre interesserte som
fysisk eller digitalt abonnement.

Lyskultur holder til i lyse og hyggelige lokaler på Lysaker Brygge. Nærområdet består av nærings-
drivende med flere av Lyskulturs medlemmer. Lokalene er hyppig brukt til arrangementer gjennom 
hele året. Dette gir Lyskultur en tydeligere posisjon som nettverksarena for belysningsbransjen.

Om Lyskultur

1854
Den første glødelampen oppfinnes av  
den tyske urmakeren Heinrich Göbel i  
New York

1936
Selskapet for Lyskultur stiftes av 
lampefabrikker og elverk. The Rural 
Electrification Act gir alle mennesker 
retten til elektrisitet i USA.

1990
Arrangementet Månedens Bygg blir holdt 
for første gang

1879
Thomas Alva Edison finner opp den første 
elektriske glødelampen

1948
Selskapet for Lyskultur etablerer  
“Norsk Lysteknisk Komité

1993
Det første årlige magasinet Lysåret 
publiseres, dette blir utgitt frem til 2003

1919
Norge begynner sin lyspæreproduksjon 
med A/S Norsk Elektrisk Lampefabrik, 
med en dagsproduksjon på 9 lyspærer

1970-årene
Publikasjonene Luxtabellen, Kontorbe- 
lysning og Butikkbelysning og flere ser 
dagens lys

2013
Første kvinne Katia Valerie Banoun blir 
ansatt som daglig leder for Lyskultur

2010
Lyskulturs publikasjoner lanseres 
elektronisk hos Standard Online

2009
Utfasingen av glødelampen begynner og 
blir erstattet med sparepære og LED

2007
Konferansen Lysdagen blir etablert som 
nas jonal møteplassen for lys

2005
Lyskultur oppretter Lysdesignstudiet i 
samarbeid med Høyskolen i Buskerud og 
Vestfold

2001
Norsk Lyspris arrangeres for første gang  
og etableres som en årlig begivenhet

1999
Lyskultur får egne internettsider på 
HYPERLINK «http://www.lyskultur. no/»

1996
Det første bladet Nytt fra Lyskultur 
produseres av et trykkeri

2014
Lyskultur endrer strategi og profil til å bli 
Norges ledende kompetansenettverk innen 
lys og belysning

2016
Lyskultur flytter til nye lokaler på Lysaker 
brygge 24. Lysets dag og Norsk Lyspris blir 
ett felles årlig nasjonalt arrangement

2017
Alle Lyskulturs publikasjoner blir samlet i ett
søkbart digitalt oppslagsverk: Lysveilederen

2018
Lyskultur blir nasjonalt medlem i 
LightingEurope den europeiske 
medlemsorganisasjonen for 
belysningsbransjen

2019
Daglig leder Katia Valerie Banoun blir valgt 
inn i LightingEurope’s styre

2020
Lyskultur går over til digitale kurs, digitalt 
magasin og digitale faglige seminarer noe 
som gjør at Lyskultur har likt tilbud til alle 
medlemmer i landet

2021
Utmeisling av ny strategi med bærekraft i 
fokus

Lyskultur i historisk perspektiv
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Det 85. foreningsåret til Lyskultur er tilbakelagt. Nok en gang har året blitt preget av koronarestrik-
sjoner. Vi har hatt få fysiske møter, og alt har foregått digitalt. Våre kurs har alle vært digitale, og 
de siste månedene har vi kombinert klasserom og streaming. Slik har vi hatt med deltakere fra 
hele landet, så vi må si det har vært en stor suksess! Vi gjennomførte også et digitalt faglig påfyll 
med Pecha Kucha-presentasjoner, der 10 leverandørmedlmmer presenterte trådløse lysstyrings-
systemer. Med rekordmange påmeldte på 220 personer var dette svært populært! Ny strategi for 
Lyskultur 2022-2025 er også utarbeidet, og vil bli presentert for medlemmene på årsmøtet den 24. 
mars 2022. Vi tilpasser oss til en ny tid - og den er digital og bærekraftig. 

Presse, myndighetspåvirkning og sosiale medier 
I år har vi fokusert på bærekraft, og et viktig satsningsområde har vært myndighetspåvirkning 
for satsning på belysning. Dette har blitt særlig rettet mot kommuner. Vi har hatt tett dialog og to 
møter med Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD), og et digitalt møte med Klima- 
og Miljødepartementet. I tillegg har vi fremmet vår stilling til bærekraft ved å produsere og dele 
artikler om betydningen av belysning for miljø og bærekraft via MyNewsDesk og sosiale medier. Vi 
har promotert Lyskulturs prosessveileder Bedre Belysning, som ble lansert i år, blant annet gjen-
nom et faglig påfyll og pressemelding. I november svarte vi dessuten på en høring om fortetting 
og transformasjon fra plan- og bygningsloven. Vi fortsetter inn i det nye året med ambisjonen om 
å bygge og styrke samarbeid med beslutningstakere, slik at vi kan få belysning høyere på den po-
litiske agendaen. I år kan vi igjen vise til svært gode tall på sosiale medier, blant annet med 61 495 
visninger på Facebook og 32 475 visninger på LinkedIn. Vår totale eksponering av Norsk Lyspris i 
media har dessuten hatt en rekkevidde på nesten 48 000 eksponeringer.

Rekordstor interesse for Norsk Lyspris
Vinnerne av Norsk Lyspris 2021 ble kåret med brask 
og bram på Lysets Dag 17. november. Her var de nominer-
te til stede og utdelingen ble streamet live fra DOGA 
i Oslo. Prisen har de siste årene opplevd en eksplosiv 
økning i antall søknader, og juryens vurdering av søk-
nadene resulterte tidligere i 21 nominerte prosjekter. 

Lyskultur har befestet sin posisjon internasjonalt
Som del av styret i Lighting Europe (LE) deltar Katia 
Valerie Banoun i en arbeidsgruppe som skal gi anbefa-
linger om hvordan LE bør posisjonere seg på bære-
kraft. Her vil de gjennomgå hvordan medlemmene 
kommuniserer rundt bærekraft – gå utover reparer-
barhet/utskiftbarhet for å ta tak i de tre aksene miljø, 
mennesker og styring.

Etterutdanning innen prosjektering av belysning
Vi lanserte kurspakken for etterutdanning for bran-
sjen innen prosjektering av belysning i 2020, og 12 
personer har i 2021 gjennomført denne populære 
etterutdanningspakken. Alle våre kurs kan tilbys som 
klasseromskurs og online via Zoom.

Lyskulturs veiledere
Et av Lyskulturs viktigste virkeområder er våre veile-
dere. Som veiledere til nasjonale- og internasjonale 
normer og standarder, er Lyskulturs veiledere på man-
ge måter blitt anerkjent og respektert som «standar-
der» i bransjen. I 2021 har det vært stor pågang i vårt 
revideringsarbeid. 

Lysveileder.no 
Lysveilederen ble lansert i 2018 og er et digitalt alt-
i-ett søkbart oppslagsverk som angir krav, gir anbe-
falinger og veiledning for riktig bruk av belysning for ulike brukssituasjoner og funksjoner for alle som 
jobber med belysning. Alle gjeldende veiledere og faktaark som utgis av Lyskultur er tilgjengelige her. 
Vi har i dag 1800 aktive bruker av Lysveileder.no

Vi er stolte av å ha klart å gjennomføre alle våre aktiviteter dette året som planlagt og som vedtatt på 
Årsmøtet. Dette viser hvor tilpasningsdyktig Lyskultur er. Stor takk til administrasjonen, styret og komi-
teer som positivt har deltatt i denne raske omstillingen.

Lyskultur takker for all støtte og bistand fra våre medlemmer både direkte og indirekte gjennom å være 
medlemmer i Lyskultur. Gratulerer med 85-årsdagen!

Med vennlig hilsen,

Katia Valerie Banoun

Janne Grindheim

2Året 2021
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3
3.1. TALL OG STATISTIKK
I løpet av 2021 har det blitt holdt en rekke ulike kurs, aktiviteter og arrangementer  
i regi av Lyskultur. 

Aktivitetene i 2021 har hatt følgende oppslutning:

Kurs: 
Grunnkurs i lys og belysning: 16 deltakere online, 2 deltakere Lysaker
Belysning i boligen: 8 deltakere online, 1 deltaker Lysaker 
Nødlys/ledesystemer: 30 deltakere 
Lysberegning DIALux evo 9 – grunnkurs: 15 deltakere 
DIALux evo 9 – for viderekomne: 12 deltakere 
Belysning og universell utforming: 12 deltakere 
Prosjektering av utendørsbelysning: 12 deltakere 
Prosjektering av innendørsbelysning: 20 deltakere 
BREEAM-krav for lys og belysning: 33 deltakere 
Dagslys og dagslysberegning i DIALux evo 9: 7 deltakere 
Lysstyring: 9 deltakere 
Kurspakke: Prosjektering av belysning: 12 kjøpere
Belysning og uu for elektrikerlærlinger: 520 personer
Nettkurs i lys og belysning: 20 kjøpere

Lyskultur befarer
Deichman Bjørvika: 17 påmeldte 

Faglig påfyll: 
Minikurs i presentasjonsteknikk: 87 deltakere
Lyskultur presenterer nylansert Prosessveileder - Bedre belysning: 15 deltakere
LightingEurope presenterer EUs nye bærekraftstiltak for belysningsbransjen: 66 deltakere 
Er fremtidens lysstyringssystemer trådløse?: 220 deltakere

Lysets dag og Norsk Lyspris 2021 streaming: 2394 visninger 

Årsmøte, 18. mars 2021 online på Teams: 29 deltakere

3.2. KURS OG SEMINARER
Lyskultur arrangerer kurs med erfarne og kompetente kursholdere, som i tilbakemeldinger fra tidli-
gere kurs kan vise til toppkarakterer på kompetanse og formidlingsevne. Våre kurs gir faglig påfyll 
og økt trygghet i beslutninger rundt lys og belysning. I 2021 arrangerte vi online-kurs på våren, og 
hybrid-kurs med deltakere både online og på Lysaker i høst. Muligheten til å delta på online kurs 
har i stor grad tilrettelagt for belysningsinteresserte over hele landet, og vi har hatt online deltake-
re fra blant annet Kristiansand, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Lofoten. Denne hybridløsningen 
kommer vi til å fortsette med i 2022.

Grunnkurs i lys og belysning 
Kurset gir en samlet oversikt over de viktigste 
visuelle og lystekniske begreper innen lys, og 
gir deg en bedre forståelse av hvordan man 
praktiserer og utøver lysfaget i dag. Kursets 
deltakere vil få en god forståelse av grunnprin-
sipper innen lys og belysning. 

Belysning i boligen 
God belysning er avgjørende for mange gjøre-
mål i boligen. Lys er med på å skape en helhet 
i hjemmet, og har betydning for stemning, triv-
sel og atmosfære. Kurset tar for seg hva som 
skal til for å skape god belysning i hjemmet. 
Målsettingen er å skape bevissthet når man 
skal planlegge belysning i boligen, sammen 
med interiørarkitektur og design som vesentli-
ge elementer.

Lysberegning  DIALux evo 9.2 – grunnkurs 
Kurset viser hvordan man kan lage enkle mo-
deller, import av armaturer og objekter, med 
beregning og dokumentasjon. Kursdeltakerne 
får en god forståelse av programmets mulighe-
ter og begrensninger. 

Lysberegning DIALux evo 9.2 – for videre-
komne 
Kurset for viderekomne forutsetter grunnleg-
gende kunnskaper og noe erfaring med bruk av 
programmet. Det vil bli gitt en rask repetisjon 
av brukerflate og oppdateringer, og kurset er 
lagt opp til vekselvis undervisning og egentre-
ning med tildelte oppgaver. 

Belysning og universell utforming 
Kurset ser på kravet om universell utforming 
som en mulighet for alle i målgruppen. Innenfor 
rammen av lov og forskrift, åpner dette også 
opp for å begrunne avvik fra gjeldende stan-
darder. Kursdeltakerne oppfordres til å ta en 
rolle sammen med arkitekt i byggeprosjekters 
tidligfase for å sikre at hensynet til universell 
utforming kan tas inn i et samlet design som 
ikke gir byggherre noen ekstra kostnader. 

Nødlys/ledesystemer 
Kurset tar for seg prosessen rundt søknad, 
prosjektering, utførelse og bruk samt kontroll, 
ettersyn og vedlikehold av landbaserte nødlys/
ledesystemer. Disse systemenes primæroppga-
ve er å ivareta personsikkerheten til de som 
oppholder seg i bygninger hvor nødlys/ledes-
ystemer er et krav eller er ønsket installert. 

BREEAM-krav for lys og belysning 
BREEAM-NOR-manual stiller nye krav til 
kommersielle bygg og bolig. Hvordan kan man 
designe gode bygg med lys, og fortsatt være 
bevisst på kravene? Lyskultur arrangerer i 
samarbeid med Grønn Byggallianse kurs i opp-
datert BREEAM-NOR-manual og om krav til lys 
og belysning i forhold til den manualen.

Dagslys og dagslysberegning i DIALux evo 9.2
Kurset gir gode råd og veiledning for hvordan 
planlegging og prosjektering av godt dagslys 
kan gjennomføres. Kurset er todelt. I første del 
tar kurset for seg teori rundt dagslys, mens i 
andre del gis en innføring i dagslysberegning 
med DIALux. 

Aktiviteter 2021
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Prosjektering av utendørsbelysning 
Kurset gir en praktisk innføring i planlegging 
av utendørsbelysning. Kurset gir også en 
praktisk innføring i hvordan man kan planleg-
ge belysning i henhold til lover, standarder og 
Lyskulturs veiledere. Kurset bygger blant annet 
på Lyskulturs veiledere; 25, Belysning av veier, 
gater og byrom, 1C, Luxtabell og planleggings-
kriterier for belysning av utendørs arbeidsplas-
ser, samt veilederen Lys på stedet.

Prosjektering av innendørsbelysning 
Dette kurs gir en praktisk innføring i hvor-
dan planlegge innendørsbelysning i henhold 
til lover, standarder og Lyskulturs veiledere. 
Kurset bygger blant annet på Lyskulturs veile-
dere; 1B, Luxtabell og planleggingskriterier for 
innendørs belysningsanlegg, 12, Kontorbelys-
ning samt 20, Lys i læringsmiljø. 

Lysstyring 
Kurset bidrar til at kursdeltakerne blir bed-

re rustet til å prosjektere lysstyring. Her får 
deltakerne en grunnleggende forståelse for 
lysstyring, og reelle problemstillinger knyttet til 
dagens krav for teknologi og energieffektivitet. 
Kurset bygger på en revidert utgave av publika-
sjon 24, Lysstyring.

Kurspakke: Prosjektering av belysning
Lyskultur har fra 2020 tilbudt en komplett 
kurspakke som består av åtte kurs, som er spe-
sielt tilpasset de som er nye eller vil bli bedre 
i rollen som prosjekterende av innendørs- og 
utendørsbelysning. Kurspakken vil gi deltake-
ren dokumentert kompetanse i prosjektering 
av belysning. De åtte kursene som inngår er 
Grunnkurs i lys og belysning, Belysning og uni-
versell utforming, Prosjektering av innendørs-
belysning, Prosjektering av utendørsbelysning, 
Lysstyring, BREEAM-krav for lys og belysning, 
Lysberegning DIALux evo 9.1 – grunnkurs og 
Lysberegning DIALux evo 9.1 – for viderekomne. 

Nettkurs i lys og belysning
Dette er Lyskulturs første nettkurs - et in-
troduksjonskurs som gir en grunnleggende 
innføring i temaene lys og belysning med fokus 
på universell utforming. Kurset vil bidra til økt 
kompetanse og bevisstgjøring om hvorfor riktig 
og god belysning er viktig for alle. Nettkurset 
tar for seg grunnleggende temaer og lystek-
niske begreper, og gir en innføring i planleg-
gingsprosessen, bruksområder og eksempler 
på belysningsløsninger i forskjellige rom i en 
bolig. I nettkurset inngår også tre filmer som 
omhandler belysning og universell utforming.

Grønn byggallianse
På oppdrag av Grønn byggallianse har fagan-
svarlig Tomas Sjögren holdt to kurs for Grønn 
byggallianse i 2021 om lys og belysning. Målet 
med kurset er å gi deltakerne kunnskap om 
hvordan de skal utvikle, drifte og vedlikeholde 
eksisterende lysanlegg slik at dette bidrar til 
godt inneklima med minimal miljøbelastning.

IALD Nordic PechaKucha 
  I anledning UNESCO International Day of Light 
2021 avholdt IALD Nordic arrangementet Light 
and Lighting Design: What I actually do! online 
den 18. mai 2021. Katia Valerie Banoun var en 
av flere foredragsholdere som presenterte sitt 
tema i formatet PechaKucha, der en presen-

tasjon består av 20 slides med 20 sekunder på 
hver, til sammen 6 min og 40 sek. Temaet fra 
Lyskultur var «10 grunner til hvorfor kommuner 
bør satse på bedre belysning». 

LUCI City under Microscope
Konferansen City under Microscope ble 
arrangert i Stavanger den 18. og 19. mars i regi 
av det internasjonale nettverket LUCI. City 
under Microscope ga et innblikk i Stavangers 
utvikling fra oljeby til smartby, der belysning 
og lysdesign spiller en essensiell rolle. Flere av 
Lyskulturs medlemmer og daglig leder Katia 
Valerie Banoun holdt presentasjoner. Fagan-
svarlig Tomas Sjögren bidro som moderator i 
en diskusjon rundt lysforurensning.

Deichman Bjørvika 
Den 13. oktober inviterte Region Østlandet ved 
Magnus Hatlemark til årets første Lyskultur 
befarer-arrangement på det nye Deichmanske 
hovedbiblioteket i Bjørvika. Biblioteket har 
vunnet flere nasjonale og internasjonale priser, 
og tre av belysningsprosjektene har fått diplom 
for Norsk Lyspris i 2020 og 2021. Det var 25 
deltakere tilstede på arrangementet. Presen-
tasjoner om biblioteket ble i hovedsak gitt av 
arkitekt Einar Lund Hagem, interiørarkitekt 
Silje Brænde, og lysdesignere Benedikte Rauan 
og Ruth Marie Bottheim. Morten Jensen fra 

Light Bureau fortalte også om den spesiallagde 
reolbelysningen i mediestativene.

3.3. EKSTERNE KURS OG FOREDRAG 

3.4. LYSKULTUR BEFARER
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JANUAR: Minikurs i presentasjonsteknikk
Den 26. januar kom den anerkjente kommuni-
kasjonsrådgiveren og formidleren Nils Ape-
land for å holde et digitalt foredrag i hvordan 
man best kan holde online presentasjoner 
som fengsler publikum fra begynnelse til 
slutt. Hvordan kan man forberede seg, bygge 
innhold og struktur, bruke retorikk, fortelle his-
torier, og ikke minst bruke kroppsspråk, blikk 
og stemme for å gi en best mulig opplevelse 
for både deltakere og seg selv? Her ga han i 
konkrete råd om hvordan man kan forberede 
seg, bygge innhold og struktur, bruke retorikk, 
fortelle historier, bruke kroppsspråk, blikk og 
stemme. Dette ble presentert for ca. 90 delta-
kere på Zoom. 

MARS: Lyskultur presenterer nylansert Pro-
sessveileder - Bedre belysning
I vårt faglige påfyll den 24. mars holdt flere i 
skrivegruppen til Lyskulturs nye Prosessvei-
leder - Bedre belysning en presentasjon om 
innholdet og budskapet i veilederen. Deretter 
ble det idémyldring og diskusjon om hvordan 
veiledere på best mulig måte kan bli spredt ut 
til resten av markedet.  
 

MAI: LightingEurope presenterer EUs nye 
bærekraftstiltak for belysningsbransjen
Den 26. mai introduserte LightingEurope´s Po-
licy Director Elena Scaroni Lyskulturs medlem-
mer for EUs reviderte bærekraftstiltak og deres 
påvirkning på belysningsbransjen. Disse tiltake-
ne har blitt stemt fram av EUs medlemsstater 
og revidert av LightingEurope´s ekspertgruppe. 
De over 60 Lyskultur-medlemmene som deltok 
fikk god oversikt over revideringene innen 
økodesign og energimerking i en digitalisert og 
sirkulærøkonomisk ramme, samt LightingEu-
rope´s bidrag til å nå EU Green Deal´s målset-
ninger.

AUGUST: Er fremtidens lysstyringssystemer 
trådløse?
Den 27. august holdt Lyskultur et faglig påfyll 
på Zoom. Her presenterte ti leverandørmed-
lemmer sine trådløse lysstyringssystemer som 
finnes på det norske markedet, i form av Pecha 
Kucha presentasjoner. Denne typen presen-
tasjoner består av 20 slides med 20 sekunder 
per slide. Med et rekordstort antall på 220 
påmeldte fikk vi avdekket en stor interesse for 
den teknologiske utviklingen innen lysstyrings-
systemer, og bekreftet hvor gjeldende trådløse 
løsninger er, og kommer til å være, i lysbran-
sjen i fremtiden.

3.5. FAGLIG PÅFYLL 
Faglig påfyll tar opp viktige temaer som opptar medlemmene. Arrangementene er gratis for med-
lemmene og i 2021 har Lyskultur arrangert 4 online arrangementer.

3.6. ARENDALSUKA 
Paneldebatten Løsninger på lysforurensning 
ble avholdt av Universitetet i Sørøst-Norge på 
Arendalsuka den 18. august. Publikasjons- og 
fagansvarlig Tomas Sjögren representer-
te Lyskultur i debatten. I tillegg medvirket 
følgende personer i debatten: Helga Iselin 
Wåseth, stipendiat, Universitetet i Sørøst – 
Norge (USN); Arve Olsen, design director, 
Light Bureau; og Vegard Kvennejorde Knutsen, 
bachelorstudent på arkitektonisk lysdesign 
USN. Moderator for debatten var Peter Selmer 
Eide fra Rebel Light.

3.7. ÅRSMØTE
Ordinært årsmøte ble holdt online den 18. mars og streamet fra Lyskulturs lokaler via Teams. Styre-
leder Janne Grindheim og daglig leder Katia Valerie Banoun ledet møtet. Det var 29 medlemmer til 
stede på Teams, derav var 23 stemmeberettigede med totalt 38 stemmer. 

3.8. LYSETS DAG = NORSK LYSPRIS DIGITALT 
Norsk Lyspris er den gjeveste hedersutmerkelsen for lysdesign og belysningsprodukter i Norge, og 
deles ut årlig i regi av Lyskultur. 

Vinnerne av Norsk Lyspris 2021 ble kåret under Lysets Dag på DOGA den 17. november i Oslo. 
Konferansierene for kvelden var Lyskulturs daglige leder Katia Banoun og årets juryleder Laura 
Bernadet. Det er første året Norsk Lyspris har hatt en internasjonal juryleder. Kåringen ble stream-
et live med de nominerte til stede, og har så langt hatt over 2394 visninger både under kåringen 
og i etterkant. Interessen for prisen øker hvert år, og i år fikk vi inn 46 søknader. Av disse ble 21 
prosjekter nominert, der 7 vinnere ble kåret og 14 diplomer utdelt.  
 
Juryen til Norsk Lyspris 2021 bestod av juryleder Laura Bernadet (president i Supervex SAS), Hans 
Øien (salgsdirektør), Mari Gaasemyr Høvik (lysdesigner), Morten A. Pedersen (daglig leder og lys-
designer), Helga Iselin Wåseth (lektor og PhD i utelys), Joar Tjetland (rådgiver innen dagslys).

3.9. ÅRETS MEDSTUDENT 
Den 10. juni ble avslutningen til de ti studente-
ne i kull 2018 Bachelor i arkitektonisk lysde-
sign ved Universitetet i Sørøst-Norge avholdt 
på Zoom. De ti uteksaminerte studentene 
hadde stemt fram Espen Sekkelsten som Årets 
medstudent. Han fikk utdelt et digitalt diplom 
på avslutningen av Lyskulturs daglige leder 
Katia Banoun. 
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Vinnere Norsk Lyspris 2021

BESTE INNENDØRSPROSJEKT:

Nidaros Domkirke
 
Fakta: 
Eier: Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider 
Oppdragsgiver/leietaker: Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider 
Lysdesign: Erik Selmer. Sivilarkitekt MNAL. Lysdesigner IALD 
Rådgivende ingeniør elektro (RIE): SWECO Norge AS ved Silje Ausen 
Årseth. Lysprogrammerer Sivert Lundstrøm. 
Leverandører: Luminator ved Per Arne Helberget. Underleverandører 
armaturer: Stokkan Lys, Atendi AS, Trondheim Lyd AS. Leverandør 
styringssystem: Atendi AS 
Installatør: NTE Elektro AS. Prosjektleder: Espen Remen Sæther

BESTE UTENDØRSPROSJEKT

Tana bru

Fakta: 
Eier: Statens Vegvesen 
Oppdragsgiver/leietaker: Statens Vegvesen 
Lysdesign: Zenisk AS 
Rådgivende ingeniør elektro (RIE): Norconsult AS 
Arkitekt: Vegdirektoratet 
Leverandører: Rebel light, Frizen belysning, Stockholm lighting 
Installatør: X5 elektro

BESTE PRODUKT ELLER TEKNOLOGISKE LØSNING

BESTE PRODUKT

Multilume Re:Think 

Fakta: 
Produsent: Fagerhult

BESTE PRODUKT ELLER TEKNOLOGISKE LØSNING

BESTE TEKNISKE LØSNING

NightTune
 
Fakta: 
Produsent: Thorn

BESTE SPESIALDESIGNET PRODUKT TIL PROSJEKT

Krystall lysekrone

Fakta: 
Eier: Sunnfjord Hotel & Spa 
Oppdragsgiver/leietaker: Scandic Sunnfjord Hotel & Spa 
Lysdesign: Stig Skjelvik. MID. Ejnar Brendsdal. MAA 
Arkitekt: Ejnar Brendsdal. MAA 
Leverandører: Stig Skjelvik 
Installatør: Stig Skjelvik

ÅPEN KLASSE

DNB Myntsamling
 
Fakta: 
Eier: DNB Bank ASA 
Oppdragsgiver/leietaker: DNB Bank ASA 
Lysdesign: Light Bureau part of AFRY 
Rådgivende ingeniør elektro (RIE): Light Bureau part of AFRY 
Interiørarkitekt: Zinc (Interiørarkitekt/Utstillingsarkitekt) 
Leverandører: Fagerhult, AKB Lighting (LED Linear), Flexiform/Lys-
komponenter, Bright (Ljusdesign), Traxon, Stockholm Lighting (Pharos) 
Installatør: Flexiform, EDA Elektrodata

NORSK LYSPRIS – UNG

Frikar

Fakta:  
Eier: Frikar Dansekompani, Glød Studio 
Oppdragsgiver/leietaker: Frikar Dansekompani 
Lysdesign: Glød Studio v/ Gard Gitlestad 
Leverandører: Prostage AS (LED), Gehr (plexi), Atmel (mikrokon-
troller), Nordic Semiconductor (radiomodul), Tenergy (Batterier), 
Mascot (ladere)
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Diplom Norsk Lyspris 2021

DIPLOM - INNENDØRSPROSJEKT DIPLOM - SPESIALDESIGNET PRODUKT TIL PROSJEKT

DIPLOM - UTENDØRSPROSJEKT DIPLOM: ÅPEN KLASSE

DIPLOM - PRODUKT ELLER TEKNOLOGISKE LØSNING: PRODUKT DIPLOM - UNG

DIPLOM - PRODUKT ELLER TEKNOLOGISKE LØSNING: TEKNISK LØSNING

The Twist Muohtadivggazat – Lyden av snø

Åkersvika vegkryss Moskenes servicebygg i Lofoten

Jane fra XAL Bordlampe inspirert av Finn Juhl

Valdres Folkemuseum

Zumtobel CIELUMA Bacheloroppgave Lysforurensning

Zumtobel SPECTRUM 

Dronning Eufemias gate 8 Deichmanske arbeidsplassbelysning

Pust

Eier: Kistefos Museum 
Oppdragsgiver/leietaker: Kistefos mu-
seum (med støtte fra Christian Sveaas, 
Kistefos AS m.fl.) 
Lysdesign: Light Bureau, part of AFRY 
Rådgivende ingeniør elektro (RIE): 
Rambøll Norge AS 
Arkitekt: BIG, Bjarke Ingels Group 
Leverandører: iGuzzini og ERCO 
Installatør: Strøm Hansen A/S

Eier: Stiftelsen Ferske Scener 
Oppdragsgiver/leietaker: Stiftelsen 
Ferske Scener 
Lysdesign: Superlys AS v/ Tor S. 
Ditlevsen 
Rådgivende ingeniør elektro (RIE): 
Superlys AS v/ Charles Ellingsen 
Leverandører: Lite Nordic 
Installatør: Superlys AS v/ Isak B 
Fossland

Eier: Nye Veier AS
Oppdragsgiver/leietaker: Hæhre Entre-
prenør AS
Lysdesign: Rambøll Norge AS
Rådgivende ingeniør elektro (RIE): 
Rambøll Norge AS
Arkitekt: Rambøll Norge AS, Selberg 
Arkitekter AS
Leverandører: Multilux AS
Installatør: Laje Innlandet AS

Eier: Nordland Fylkeskommune og Sta-
tens vegvesen, Nasjonale turistveger 
Oppdragsgiver/leietaker: Statens veg-
vesen, Turistvegseksjonen 
Lysdesign: Light Bureau part of AFRY 
Rådgivende ingeniør elektro (RIE): AFRY 
Arkitekt: ARK / Vardehaugen AS 
Leverandører: Nortronic, LiniLED, 
Meanwell, Pharos 
Installatør: Aqila AS

Produsent: XAL Eier: Sander Kommedahl

Eier: Valdres Museum 
Oppdragsgiver/leietaker: Valdres 
Folkemuseum 
Lysdesign: Snøhetta, ERCO og XAL 
Arkitekt: Snøhetta 
Leverandører: XAL, ERCO og 
Casambi (Vanpee) 
Installatør: Valdres Installasjon AS

Eier: Braathen Eiendom AS 
Oppdragsgiver/leietaker: Braathen 
Eiendom AS 
Lysdesign: Norconsult AS 
Rådgivende ingeniør elektro (RIE): Nor-
consult AS 
Arkitekt og interiørarkitekt: Grape 
Architects AS 
Lyskunstinstallasjon: Void 
Leverandører: Hovedleverandør: SML 
Lighting Underleverandører: LED Luks, 
Intra Lighting, Expo Nova 
Installatør: Elektro-kontakten AS

Eier: Kultur- og Idrettsbygg Oslo 
Oppdragsgiver/leietaker: Deichmanske 
bibliotek 
Lysdesign: Light Bureau part of AFRY 
Arkitekt: Lundhagem arkitekter, Atelier 
Oslo arkitekter 
Interiørarkitekt: Scenario Interiørarki-
tekter 
Leverandører: Corporate friends 
Installatør: Billkvam & Fagerhaug AS

Eier: DNB Næringseiendom 
Oppdragsgiver/leietaker: DNB Næ-
ringseiendom 
Lysdesign: Light Bureau (Detaljprosjek-
tering) & Stockholm Lighting Group 
(opprinnelig konsept) 
Arkitekt og interiørarkitekt: ARK & IARK 
/ Vill Arkitektur AS 
Leverandører: Stockholm Lighting Group 
(Xicato, Linea Light, Lumenpulse) og 
iGuzzini 
Installatør: Sperrevik Elektro v/ Amund 
Sperrevik

Eier: Pust Tromsø 
Oppdragsgiver/leietaker: Pust Tromsø 
Lysdesign: Superlys v/ Tor S. Ditlevsen 
Rådgivende ingeniør elektro (RIE): Alti 
Elektro v/ Kim Strømmen 
Arkitekt: Skapa 
Leverandører: Lyskomponenter, Ekte 
Installatør: Alti Elektro

Produsent: Zumtobel Eier: Vegard Kvennejorde Knutsen

Produsent: Zumtobel
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Lyskulturs kommunikasjon er vår viktigste kanal ut til medlemmer og bransjen, beslutningstakere 
og resten av samfunnet. Ved hjelp av jevnlige analyser kartlegger vi hvilke kanaler som best når 
frem til målgruppene, og hva slags temaer, informasjon og kunnskap som får størst gjennomslag. 
Vår kommunikasjon består hovedsakelig av produksjon og formidling av fagartikler, kurs og faglig 
påfyll, arrangementer som Lysets dag og Norsk Lyspris, i tillegg til presse- og mediehenvendel-
ser. Våre viktigste kommunikasjonskanaler er nettsiden Lyskultur.no, regelmessige nyhetsbrev 
og medlemsinformasjon, magasinet Lyskultur og sosiale medier (primært Facebook, LinkedIn og 
Instagram). 

Lyskultur jobber også med å fremme fagpolitiske interesser for å forbedre rammevilkårene for alle 
som jobber med lys. 

Presse, myndighetspåvirkning og sosiale medier 
I år har vi fokusert på bærekraft, og et viktig satsningsområde har vært myndighetspåvirkning for 
satsning på og tidlig inkludering av belysning i bygg- og anleggsprosjekter.

Dette har vi gjort i år: 
- Holdt to digitale møter med Heidi Nakken, daværende statssekretær fra Kommunal- og Mo-

derniseringsdepartementet (KMD) den 22. januar og den 21. september
- Holdt et digitalt møte om lysforurensning med Klima- og Miljødepartementet den 18. juni
- Produsert og delt artikler via MyNewsDesk og sosiale medier angående betydningen av belys-

ning for miljø og bærekraft
- Promotert Prosessveilederen Bedre Belysning, gjennom pressemelding og et faglig påfyll
- Svart på en høring om fortetting og transformasjon i byer og tettsteder på invitasjon fra KMD

Magasinet Lyskultur  
Lyskulturs magasin er Norges eneste spesialmagasin innen belys-
ning og har et bredt nedslagsfelt innen lysbransjen, og nærliggende 
bransjer som arkitektur, design, elektrofag, helse og byggindustri. 
Magasinet Lyskultur distribueres til medlemmer, abonnenter, ledende 
arkitektfirmaer, presse og media. Magasinet er også tilgjengelig i di-
gitalt format for Lyskulturs medlemmer og markedsføres på Lyskultur.
no, via Lysveilederen og andre digitale medier. 
Det er blitt utgitt fire trykte utgaver av magasinet i 2021. I år har vi 
også arbeidet med designet og innholdet til den digitale versjonen og 
lansert et heldigitalt abonnement av magasinet.

Digitale plattformer 

Lyskultur.no  
Lyskulturs nettsider skal synliggjøre medlemmenes kompetanse og formidle nyttig og inspirerende 
kunnskap. Vi har også delt flere egenproduserte artikler innen klima og bærekraft enn noen gang 
før. Nettsiden er dessuten vår hovedkanal for publikasjoner og kurs (38% av kursdeltakere i 2021 
kommer fra kilden Lyskultur.no). Lyskulturs medlemmer har et lukket intranett for medlemmene, 
der de kan holde seg oppdatert på bransjenyheter, dele egne nyheter og stillingsannonser. De får 
også tilgang til sakspapirer og viktige verktøy til sin jobbhverdag. 

Sosiale medier  
Lyskultur legger inn stor innsats for å dele inspirerende, tankevekkende og aktuelle saker, produ-
sert av oss og våre medlemmer, som bransjen og beslutningstakere har en interesse for. Vi bruker 
det også i markedsføringen av våre aktiviteter og arrangementer. Vi vil øke interessen for god og 
riktig belysning, og fastslå vår posisjon som en bauta i bransjen. I år har vi lagt ut poster på sosiale 
medier flere ganger i uka, og ser at dette tiltrekker en større følgermasse, reaksjoner og delinger av 
andre.

Facebook  
I år har vi lagt inn en ekstra innsats for å fremme ulike publikasjoner og Lysveilederen på Facebook. 
Vi har også delt flere live video-overføringer, blant annet fra Faglig påfyll og Norsk Lyspris. Vi har 
lagt ut 100 poster og hatt en rekkevidde på 61 495 visninger tilsammen for alle postene i 2021. Vi 
har opplevd en betydelig økning i engasjementet rundt vår Facebook-side fra 2020 til 2021, og har 
nå 2362 følgere på Facebook. Dette er en økning på hele 13% fra i fjor. 

Instagram 
På instagram deler vi inspirerende bilder fra våre medlemmer og holder følgerne oppdaterte på hva 
vi arbeider med. Vi bruker også dette mediet til å markedsføre Norsk Lyspris i opptakten til Lysets 
Dag, og magasinet Lyskultur. Vi har nå 851 følgere på instagram og har i år postet 63 innlegg som 
promoterer Norsk Lyspris, Magasinet, Lysveilederen, artikler og oppdateringer fra belysningsbran-
sjen. I 2021 har vi nådd 11 894 nye kontoer på instagram. Følgermassen ligger på 46% kvinner og 
54% menn, som viser at innholdet vårt tiltrekker begge kjønn i nesten like stor grad.

LinkedIn  
I denne kanalen holder vi en profesjonell og forretningsaktig profil. Hovedmålet er å fremme profe-
sjonell og faglig omtale av lys og belysning, samt å styrke vårt nettverk og samarbeid mellom orga-
nisasjoner. På LinkedIn har Lyskulturs følgermasse økt med 18%, til 888 følgere, med fortsatt god 
respons på delte artikler. Vi har hatt 24% økning i antall oppdateringer fra 2020 til 2021, med 61 
poster i 2021. Vi har hatt en rekkevidde på 32 475 visninger til sammen på Linkedin i 2021. De topp 
fem bransjekategoriene blant følgerne er “Elektrisk og elektronisk produksjon”, “Design”, “Informa-
sjonsteknologi og- tjenester”, “Arkitektur og byplanlegging” og “Offentlig forvaltning”. Kategorien 
“Offentlig forvaltning” lå ikke på listen i 2020, som betyr at det arbeidet vi har lagt inn i å promote-
re god belysning til politikere, kommuner og andre beslutningstakere tiltrekker riktig følgermasse.

Nyhetsbrev og medlemsinfo  
I løpet av 2021 sendte Lyskultur ut 43 nyhetsbrev (primært medlemsinfo og kursinfo). Gjennom-
snittlig åpningsprosent på Lyskulturs utsendelser til våre medlemmer i 2021 er på 21 %. Av våre 
4984 kontakter i Mailchimp er 4120 følgere, som betyr at 83% står på mottakerlisten av våre ny-
hetsbrev (og medlemsinfo for medlemmer).

4Formidling og kommunikasjon
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Lyskultur i media  
Lyskultur retter seg mot medier over hele landet med et mål om at medlemmenes kompetanse, 
lysbransjen, og aktuelle tematikker innen lys og belysning skal få mer oppmerksomhet. Dette har 
nok en gang ledet til synlige resultater og gode relasjoner med relevante journalister og medier. 
Samtidig prioriterer vi å behandle henvendelser fra medier for å synliggjøre medlemmenes kompe-
tanse, og å sette medier i kontakt med våre medlemmer.

Lysets Dag = Norsk Lyspris digitalt 
Norsk Lyspris ble arrangert med en hybridløsning som fulgte koronarestriksjonene. Kåringen ble 
holdt på DOGA den 17. november der de nominerte var tilstede, og streamet live via lyskultur.
no og Facebook. I forkant ble Norsk Lyspris promotert på nettsiden, i sosiale medier (Facebook, 
Instagram, Linkedin), pressemeldinger, nyhetsbrev, medlemsinformasjon og magasinet Lyskultur. 
Spredningen på nett og i sosiale medier i forkant og etterkant av kåringen har til sammen ført til en 
rekkevidde på nesten 48 000 eksponeringer. 

Streamingen av kåringen har så langt hatt over 1 900 visninger. Beslutningen om å streame kårin-
gen ble tatt på bakgrunn av suksessen med fjorårets online gjennomføring av Norsk Lyspris. Vi ser 
at vi når mange flere mennesker enn ved en vanlig Lysets Dag, og live streaming er noe vi kommer 
til å fortsette med. Interessen for prisen øker hvert år og i år fikk vi inn rekordmange søknader på 
46 stykker. Av disse ble 21 prosjekter nominert; 7 vinnere kåret og 14 diplomer utdelt. 

MyNewsDesk  
MyNewsDesk er en branding- og PR-plattform for distribusjon av nyheter, pressemeldinger og 
annet innhold. Lyskultur tok i bruk tjenesten høsten 2018. I 2021 har Lyskultur produsert flere 
fagartikler innen klima og bærekraft, som vi har sendt ut og fått god omtale for. Vi har til sammen 
publisert 7 pressemeldinger og 7 nyheter i år. Detmte har generert 36 604 visninger i nyhetsrom-
met og 29 580 åpninger av pressemeldinger og nyhetsbrev på email. 

4.1. MEDIEOPPSLAG 
Perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021 har termene Lyskultur, Norsk Lyspris, Lysets Dag og 
lysprisen blitt omtalt i norsk rikspresse i 127 ulike reportasjer. Her er et utdrag:

Norsk lyspris:  

84
Lysprisen:  

2
Lyskultur:   

75
Norsk lyspris og lyskultur:  

71

Lysforurensning og LED 

34
Lysdesign 

662
Lysdesign og Lyskultur: 

41

32 475

Eksponeringer på Linkedin

48 000

Sidevisninger av Lyskultur.no

61 495

Eksponeringer på Facebook

36 604

Visninger i nyhetsrommet

48 000 

Eksponeringer av Norsk Lyspris på 
nettsiden, i sosiale medier (Facebook, 
Instagram, Linkedin), pressemeldinger, 
nyhetsbrev, medlemsinformasjon og 
magasinet Lyskultur

46

Søknader til Norsk Lyspris - rekord!

2394

Visninger av Norsk Lyspris-streaming

29 580

Åpninger av pressemeldinger  
og nyhetsbrev på email

21% 

Åpningsprosent på nyhetsbrev og 
medlemsinfo

24% 

Økning i antall poster på LinkedIn

13%

Økning i antall følgere på Facebook

18% 

Økning i antall følgere på LinkedIn

Nøkkeltall 2021
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Hedret belysingsbransjen for nittende 
gang   
Elmagasinet 13.01.2021

Ny heder til togstasjonen: «Har gjort 
Holmestrand mer attraktiv»  
Jarlsberg Pluss 20.01.2021 
 
Hvert år skal Stavanger spare flere 
millioner på lys 
Rogalands Avis 01.02.2021

Slik fjernstyrer du utelyset på hytta   
Hytteavisen 02.02.2021 
 
Vil opplyse bygg- og anleggsbransjen   
Bygg Fakta 18.02.2021

City under microscope - lyskonferanse 
Stavanger/online 18.-19. mars   
Norske landskapsarkitekters forening 
05.03.2021 
 
12 tips for utebelysning Vi gir deg tolv 
tips om hvordan du kan skape trivsel og 
trygghet med riktig utebelysning. 
Vi i Villa 05.03.2021 
 
Daglig leder i Lyskultur er gjenvalgt som 
styremedlem i LightingEurope   
Fremtidens Byggenæring 06.04.2021

Fremmer lyskultur i Europa   
Budstikka 13.04.2021

Turopplevelsen i nytt lys   
Nationen 06.05.2021 
 
Vil ha mer oppmerksomhet på belysning   
Elmagasinet 01.06.2021

Bærum Kulturhus har blåst nytt liv i sitt 
belysningsanlegg   
ITBAktuelt 13.08.2021

Se hvordan det kan bli: Skal lyse opp 
byens sentrum   
Dagsavisen Rogalandsavis Pluss 
17.09.2021 
 
Lyskultur kårer månedens belysnings-
prosjekt september: Deichman Bjørvika   
Designbase 23.09.2021

Spektakulær belysning av veiprosjekter: 
Flere er nominert til Norsk Lyspris 2021 
Veier 24 12.10.2021 
 
Se lyst på den mørke tiden   
ABC Nyheter 13.10.2021

Deler ut lyspris: - Har stor påvirkning på 
klima, miljø, energi, helse og trivsel   
Nationen 14.10.2021

Unngå lysforurensing   
Elmagasinet 14.10.2021 
 
The Twist nominert til Norsk lyspris 
2021. Se de lysende konkurrentene!   
Teknisk Ukeblad 16.10.2021 
 
Et kunstverk av et veikryss nominert til 
Norsk Lyspris   
Samferdsel & Infrastruktur 18.10.2021 
 
21 prosjekter nominert til Norsk Lyspris   
Elmagasinet 21.10.2021

Lyspunkt i hverdagen   
Nationen 22.10.2021

Gi sentrum et løft, sats på menneskene!   
Nordnorsk debatt 25.10.2021

Vant pris for den nye belysningen i 
Nidarosdomen   
Adresseavisen 17.11.2021

Vant pris: «Beste utendørsprosjekt»  
 iFinnmark 17.11.2021

Her er vinnerne av Norsk Lyspris 2021!   
Designbase 18.11.2021 
 
Her er vinnerne av Norsk Lyspris 2021!   
Fremtidens Byggenæring 18.11.2021

De vant pris for lysstaver   
Valdres 20.11.2021

Intelligent LED for miljøet   
Idrett&Anlegg 23.11.2021

Førde-designarar vann Norsk Lyspris for 
denne lysekrona   
Firda 23.11.2021 

5.1. MYNDIGHETSPÅVIRKNING  
I år har vi fokusert på bærekraft, og et viktig satsningsområde har vært myndighetspåvirkning for 
satsning på belysning, særlig rettet mot kommuner. Lyskulturs administrasjon har arbeidet målret-
tet for at belysning skal bli ivaretatt fra tidligfase til ferdigstillelse i bygg- og anleggsprosjekter. 

Dette har vi gjort i år: 
Holdt to digitale møter med blant annet Heidi Nakken, daværende statssekretær i Kommunal- og 
Moderniseringsdepartementet (KMD) den 22. januar og den 21. september
Holdt et digitalt møte om lysforurensning med Klima- og Miljødepartementet den 18. juni
Produsert og delt artikler via MyNewsDesk og sosiale medier angående betydningen av belysning 
for miljø og bærekraft
Promotert Prosessveilederen Bedre Belysning, gjennom pressemelding og et faglig påfyll
Svart på en høring om fortetting og transformasjon fra plan- og bygningsloven i november

Vi går inn i 2022 med ambisjoner om å bygge relasjoner til relevante departementer i den nye 
regjeringen, og fortsette å kommunisere viktigheten av riktig belysning til beslutningstakere og 
resten av samfunnet. Lyskultur skal også søke om å få revidere Lys På Stedet, som ble utgitt av 
Samferdsels-kommunal- og miljødepartementet i 2012.

5.2. CIE  
Lyskultur ved Norsk lysteknisk komité (NLK) er akkreditert medlem av den internasjonale belys-
ningsorganisasjonen – CIE (Commission Internationale de l’Eclairage). Lyskultur er den norske 
belysningsbransjens portal til internasjonalt samarbeid og informasjonsutveksling relatert til es-
tetikk, teknikk og standardiseringsarbeid. Lyskultur ved NLK utarbeider publikasjoner og faktaark 
basert på nasjonale- og internasjonale normer og standarder, samt er deltakende i arbeidet med 
utviklingen av disse. Gjennom vår deltakelse i CIE er Lyskultur med på å sikre norske interesser når 
internasjonale og europeiske standarder utarbeides. Statuttene av 1983 stadfester at innenfor ”Art, 
science and technology in the field of light and lighting” skal CIE:

- Være internasjonalt forum for diskusjon og utveksling av informasjon om lys.Utvikle grunnleg-
gende målestandarder og metodikk.

- Medvirke til utvikling av internasjonale og nasjonale normer.
- Bearbeide og utgi standarder, publikasjoner og rapporter.
- Samarbeide med andre standardiseringsorganisasjoner ISO og CEN.

CIEs arbeid er oppdelt i forskjellige divisjoner, og NLK har utpekt norske medlemmer i hver av 
divisjonene. Hver divisjon oppretter også tekniske underkomiteer (TC-er) for å gjennomføre det 
tekniske programmet til divisjonen. Hvert år utgir CIE en rekke publikasjoner som medlemmer av 
Lyskultur får opptil 70 % rabatt på.

5Myndighetspåvirkning og  
internasjonale samarbeid
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Divisjonene i CIE og norske representanter:

Division 1: Vision and Colour
Universitetslektor Jan Henrik Wold, Universitetet i Sørøst-Norge
Division 2: Physical Measurement of Light and Radiation
Siv.ing. Knut Opdal, Glamox AS
Division 3: Interior Environment and Lighting Design
Professor Barbara Matusiak, NTNU i Trondheim
Division 4: Transportation and Exterior Applications
Dr. Ing. Pål Johannes Larsen, Norconsult AS
Division 6: Photobiology and Photochemistry
Professor Terje Christensen, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Division 8: Image Technology
Professor Jon Yngve Hardeberg, NTNU i Gjøvik

5.3. LIGHTING EUROPE 
Lyskultur er nasjonalt medlem av LightingEurope (LE), som er lysbransjens talerør i EU. Lighting-
Europe driver aktiv lobbyvirksomhet og er belysningsbransjens dedikerte stemme i Brüssel. Det er 
totalt 35 000 lobbyister som jobber inn mot EU innen ulike bransjer og interesseområder. Med-
lemmer av lyskultur kan delta i LightingEurope. I 2021 satt Anders Bru fra Glamox i arbeidsgruppen 
“Better lighting” og Kurt Støltun fra Nordic Safety Engineering AS i arbeidsgruppen “Emergency 
lighting”. 
 
Daglig leder i Lyskultur, Katia Valerie Banoun har blitt gjenvalgt for to nye år som styremedlem i 
LE sitt Executive Board i 2021. Hun sittet i styret siden 2019. I tillegg har hun blitt med i en arbeids-
gruppe for bærekraft, som skal starte opp i 2022. 
 
I året som har gått 
LightingEurope (LE) har stått i bresjen for flere tiltak innen bærekraft og kvalitetssikring i belys-
ningsbransjen i 2021. De har hatt tette samarbeid med EU og sendt flere brev til internasjonale 
beslutningstakere om endringer og tiltak som påvirker den internasjonale bransjen.
Sentrale tiltak inkluderer utviklingen av EUs nye retningslinjer innen økodesign og energimerking; 
EPREL-databasen for produktregistrering av lyskilder; og Digital Services Act, som skal kartlegge 
og ansvarsfordele brudd på kriterier i produkter som selges på nett. 
 
Ettersom LightingEurope, i likhet med Lyskultur, har hatt et stort fokus på bærekraft i år, har vi 
prioritert informasjonsdeling som et viktig aspekt av vårt arbeid som talerøret mot den norske 
bransjen. 
 
Dette har vi blant annet gjort ved å:
- oversette og dele nyhetsbrev, resultater fra Business Climate Index, årsrapport, appeller til bel-

slutningstakere, nedlastning til gratis veiledere på medlemsportalen på Lyskultur.no 
- videreformidle online foredrag og eventer som Lyskulturs medlemmer kan delta på
- holde et online faglig påfyll om hvordan de nye økodesign- og energimerkingreguleringene 

påvirker belysningsbransjen. Foredraget ble holdt av LE´s Policy Director Elena Scaroni og 
streamet live til over 60 deltakere.  

Alle oppdateringene inkluderes også i vårt månedlige medlemsinfo og ligger tilgjengelig i medlem-
sportalen. 
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Lyskulturs veiledere 
Ett av hovedområdene for Lyskultur er utarbeidelse og oppdateringer av Lyskulturs veiledere. NLK 
har det faglige ansvaret for at de nye og/eller reviderte veiledere er koordinert mot de til enhver tid 
utgitte forslagene til europastandard, prEN, eller vedtatte NS og EN-standarder. Lyskultur har hittil 
utgitt et tyvetalls veiledere og nå er 14 aktuelle veiledere digitalisert og tilgjengelige i lysveileder.
no. Gjennom EØS-avtalen plikter Norge å gjøre EN-standarder gjeldende som norske standarder, 
NS-EN, innen 6 måneder etter offentliggjøring i EU.
Det har i 2021 vært arbeidet med følgende veiledere:

Nr. 1B, Luxtabell
De siste to årene har det vært arbeidet med en revidering av den Europeiske standarden EN 
12464-1 Light and lighting – Lighting of work places – Part 1: Indoor work places. Den vil etter 
hvert erstatte NS-EN 12464-1:2011 som danner grunnlaget for Lyskulturs bestselger 1B, Luxtabell 
og planleggingskriterier for innendørs belysningsanlegg, inklusiv veiledning til NS-EN 12464-1:2011. 
Revideringsarbeid av Luxtabell 1B baserer seg på høringsutkastet av EN 12464-1:2018 og målet er 
å publisere revideringen samtidig når ny standard er publisert fra Standard Norge. Revideringen 
ledes av Anders Bru fra Glamox og medlem av NLK, og øvrige i skrivegruppen består av Eirin Berg 
fra Fagerhult, Sigurd Heen Carlsen fra Norconsult og Bulut Büküm fra Siteco. Skrivegruppen er 
også i jevnlig dialog med Erlend Lillelien fra Asplan Viak som også arbeidet med utarbeidelsen av 
den Europeiske standarden som ligger til grunn.

Nr. 11, Belysning for eldre og svaksynte
Publikasjonen om belysning for eldre og svaksynte fra 1997 er i behov for en revidering og arbei-
det startet opp i slutten av 2020 og har pågått i 2021. Vi lever stadig mer innendørs, særlig gjelder 
dette eldre mennesker. Belysning utgjør en vesentlig inneklimafaktor og spiller stor rolle for den 
daglige trivsel, helse og velvære for oss mennesker. Det finnes også studier som viser til at dårlig 
lys og syn gir økt risiko for fall, depresjon og ensomhet. Helga Iselin Wåseth fra USN og medlem av 
NLK leder arbeidet med revideringen.

Nr. 19, Lys og energibruk
Veilederen om lys og energibruk ble sist revidert i 2010 og er i sterkt behov av en revidering. Den 
tar for seg ulike aspekter som har stor betydning for energibruken ved kunstig belysning, i tillegg 
til forhold knyttet til menneskers ulike behov. Foruten en innføring i viktig faktorer for å oppnå slike 
besparelser, gir veilederen også konkrete eksempler på utforming av så vel nyanlegg som rehabili-
tering av gamle. Ved bruk av livssyklusberegninger vil man enklere kunne ta de rette valgene, ikke 
bare i forhold til investeringer, men også med tanke på en langsiktig økonomisk drift. Den er på 
den måten et praktisk verktøy for både beslutningstakere og fagpersonell. Revideringen vil være 
ferdigstilt i løpet av 2022 og være tilgjengelig på lysveileder.no.

6Publikasjoner og  
faglig virksomhet
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Nr. 17, Belysning i museer og samlinger
Det har vært arbeidet med en revidering av veileder nr. 17, Belysning i museer og samlinger fra 
1988. Det foretas en fullstendig revidering av veilederen og etter revideringen skal få tittelen 
«Belysning i museer, gallerier og utstillinger». Den skal ha en form som veileder og bidra til felles 
forståelsesramme for byggherrer, arkitekter, utstillere, utstillingsdesignere, lysdesignere og annet 
fagpersonell innen belysning med hensyn til hvordan belysning knyttet til ulike utstillinger skal 
ivaretas. Det skal legges vekt på både formidling og konservering. Veilederen skal presentere opp-
datert kunnskap om belysning innenfor bruksområdet, både innendørs og utendørs. Den skal gjen-
nomgå og presentere prinsipper for og eksempler på løsninger i henhold til dette. Prosjektgruppen 
blir ledet av Lyskulturs fagansvarlig Tomas Sjögren, og fagpersonene som inngår i skrivearbeidet 
er senior lysdesigner Kathrine Hjelmeset fra Rambøll, salgsdirektør Magnus Hatlemark fra XAL AS, 
produktsjef Kim Hughes fra Bright Norway AS og seniorarkitekt Anne Cecilie Hopstock fra Stats-
bygg. Veilederen vil bli ferdigstilt og publisert i begynnelsen av 2022.

Det har i 2021 vært arbeidet med følgende faktaark:

Korrekt sammenligning av LED-armaturer
For å kunne sammenligne ulike LED-armaturer og lysberegninger på en riktig og korrekt måte er 
det viktig at relevante data oppgis og blir sammenlignet på likt grunnlag, både mekaniske egen-
skaper og lystekniske data. To nye faktaark, et for innendørs LED-armaturer og et for utendørs 
LED-armaturer, vil ta opp de mekaniske og lystekniske egenskapene som er viktige å oppgi for at 
LED-armaturer skal kunne sammenlignes på en korrekt og rettferdig måte. Disse to faktaarkene ble 
ferdigstilt og tilgjengelige i lysveileder.no og for Lyskulturs medlemmer i begynnelsen av 2021.

Faktaark 06, Lysforurensning
Når noe påvirker miljøet på en negativ måte, er det vanlig å betegne dette som «forurensning». 
Derfor benyttes gjerne begrepet lysforurensning om disse problemområdene. Lyskulturs faktaark 
06 om lysforurensning fra 2016 har vært under revidering og ble tilgjengelig i lysveileder.no og for 
Lyskulturs medlemmer i begynnelsen av 2021.

Lys og bærekraft
Belysning påvirker miljøet på en rekke måter, inkludert energibruk. Lyskultur er i gang med å lage 
et faktaark som skal ta for seg hvordan vi som bransje kan bidra med for å lage flere bærekraftige 
belysningsløsninger. Lyskultur startet i 2021 opp arbeidet med et helt nytt faktaark som fortsetter i 
2022.

7.1.  
I løpet av 2021 har Lyskultur fått 26 nye medlemmer. Per 31.12.2021 har Lyskultur totalt 263 med-
lemmer innenfor nedenstående kategorier. Oversikt over medlemsbedriftene finnes på organisa-
sjonens nettsider. 
Ingen økning av serviceavgift for 2022

Serviceavgift for foreningsåret 2022 
A ordinære medlemmer:          

Gr. 1 Enkeltpersonforetak eller firma med kun en ansatt/årsverk*
 Fast avgift kr 3.708
Gr. 2 Bedrifter 2-9 ansatte/årsverk* 
 Fast avgift kr 8.034
Gr. 2B Leverandører og importører av belysningsutstyr betaler fast avgift kr 8.034, 
  i tillegg 0,5 promille av omsetning,-maksimum kr 55.050
Gr. 3 Bedrifter 10-49 ansatte/årsverk*
 Fast avgift kr 13.081
Gr. 3B Leverandører og importører av belysningsutstyr betaler fast avgift kr 13.081,  
 i tillegg 0,5 promille av omsetning, maksimum kr 55.050 
Gr. 4 Bedrifter 50-100 ansatte/årsverk*
 Fast avgift kr 16.171
Gr. 4B Leverandører og importører av belysningsutstyr betaler fast avgift kr 16.171, 
 i tillegg 0,5 promille av omsetning, maksimum kr 55.050
Gr. 5 Bedrifter 100 + ansatte/årsverk*
 Fast avgift kr 22.000
Gr. 5B Leverandører og importører av belysningsutstyr betaler fast avgift kr 22.000,  
 i tillegg 0,5 promille av omsetning, maksimum kr 55.050    
Gr. 6 Foreninger, nonprofit organisasjoner, kommuner, skoler med mer. 
 Fast avgift kr 8.034

B personlige medlemmer:  
Studenter, pensjonister og andre enkeltpersoner uten firmatilhørighet, samt enkeltpersoner i virk-
somheter som er ordinære medlemmer, kan søke medlemskap som personlig medlem. Personlige 
medlemmer har samme rettigheter som ordinære medlemmer, men ikke stemmerett på Lyskulturs 
årsmøte.

Gr. 7 Personlige medlemmer: Studenter, pensjonister og andre enkeltpersoner uten 
  firmatilhørighet, samt enkeltpersoner i virksomheter som er ordinære medlemmer
 Fast avgift kr 515 

7Medlemmer
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C Æresmedlemmer 
Styret kan foreslå Årsmøtet å velge personer som på fortjenestefull måte har bidratt til fremme av 
Lyskulturs formål til æresmedlemmer. Ingen avgift 

*Antall ansatte hentes fra Brønnøysundregisteret, dersom årsverk ønskes registrert, meldes dette 
som egen kommentar.

Alle priser er oppgitt eks. mva.

7.2. ÅRSMØTET
Medlemmene er gjennom Årsmøtet Lyskulturs øverste myndighet. Årsmøtet avholdes hvert år 
innen 1. mai, med tid og sted tilsvarende foregående årsmøte. Her fastsettes årsberetning, regn-
skap, revisjon og budsjett. I tillegg er det valg av styremedlemmer, medlemmer til Norsk Lysteknisk 
komité og Informasjons- og kompetanseutvalget, gjennom avstemning. 

7.3. STYRET
Styret forvalter Lyskulturs midler og kontrollerer dens virksomhet. Styret har ansvar for at det utar-
beides forslag til årlig arbeidsprogram og budsjett, og er ansvarlig for gjennomføring av Årsmøtets 
vedtak. Styret har hatt 7 møter i løpet av året.

Sammensetning Styret 2021 
Styreleder, Janne Grindheim 
Nestleder, Geir Skeie 
Styremedlem / NLK leder, Tom Bergseng 
Styremedlem / IKU leder, Magnus Hatlemark 
Styremedlem, Kristin Bredal
Styremedlem, Ståle Ravem 
Styremedlem, Linda Knoph
Styremedlem, Kai Wilberg
Styremedlem, Terje Nesjem
Regionrådsleder Gunnar Molven Aasland 
Styremedlem Tore Ledaal

Administrasjonen 
Daglig leder, Katia Valerie Banoun 
Publikasjon- og fagansvarlig, Tomas Sjögren 
Kurs- og kommunikasjonsansvarlig, Ingvild Imeland Gjesme 
CRM-medlemssupport, Kristian Berge
Redaktør Magasinet Lyskultur, Halvor Gudim 
Medieselger, Grethe Ånerud 
Regnskapsmedarbeider, Henriette Høksnes

7.4. NORSK LYSTEKNISK KOMITÉ (NLK) 
Norsk Lysteknisk komité (NLK) sin oppgave er å ivareta Lyskulturs faglige kvalitet og interesser na-
sjonalt og internasjonalt. NLK skal representere Den internasjonale kommisjonen for belysning – la 
Commission Internationale de l’Eclairage (CIE) nasjonalt og delta i deres arbeid internasjonalt. NLK 
skal etterstrebe å være det øverste lys- og belysningsfaglige organet i Norge. Komitéen medvirker 
i undervisning, forskning og utvikling. NLK har i løpet av 2021 hatt 7 møter.

Sammensetning Norsk Lysteknisk komité 2021:
Leder, Tom Bergseng
Nestleder, Barbara Matusiak
Medlem, Jan Henrik Wold
Medlem, Helga Iselin Wåseth
Medlem, Knut Ballangrud
Medlem, Anders Bru
Medlem, Hans Øien
Medlem, Arne Jørgensen
Medlem, Mari Høvik
Medlem, Pål Johannes Larsen
Medlem, Martin Holmberg

Nasjonalt skal NLK:
Bidra til utarbeidelse av standarder i samarbeid med norske standardiseringsorganisasjoner. Være 
ansvarlig for utarbeidelsen av Lyskulturs faglige publikasjoner (typisk som veiledning til norske eller 
europeiske standarder). 

Internasjonalt skal NLK:
Representere Norge på møter i forbindelse med CIE. Ivareta norske faglige interesser innen lys og 
belysning i europeiske og andre internasjonale standardiseringsorganisasjoner; IEC, ISO, CEN og 
CENELEC, og innstille norske eksperter til dette. NLK har god dialog og et nært samarbeid med 
Standard Norge, NEK og Standard Online AS.

Lyskulturs veiledere
Utarbeidelse og oppdatering av Lyskulturs veiledere er et av NLKs hovedområder. Det er hittil 
utgitt et tyvetalls publikasjoner. NLK har det faglige ansvaret for at nye og/eller reviderte publika-
sjoner er koordinert mot de til enhver tid utgitte forslagene til europastandard, prEN, eller vedtatte 
NS og EN-standarder. Norge plikter gjennom EØS-avtalen å implementere og bruke EN-standar-
dene. Finansiering av veilederne er en stadig større utfordring fordi det er vanskeligere å få direkte 
støtte fra bransjeaktørene og det offentlige samt at ulønnet arbeid gjennom komitéens medlem-
mer begrenser seg.

Det har i 2021 vært arbeidet med revidering av følgende veiledere:
Publikasjon nr. 1B, Luxtabell og planleggingskriterier for innendørs belysningsanlegg
Publikasjon nr. 11, Belysning for eldre og svaksynte
Publikasjon nr. 19, Lys og energibruk
Publikasjon nr. 17, Belysning i muséer og samlinger

Det har i 2021 vært arbeidet med revidering av følgende faktaark:
Faktaark 06, Lysforurensning
Lys og bærekraft

I 2021 har NLK også bidratt inn i revideringen av standardene NS 11005:2011 Universell utforming 
av opparbeidete uteområder - Krav og anbefalinger og NS 3451:2009 Bygningsdelstabell. NLK har 
også startet opp et arbeid med å lage et nytt forslag til tekst om lys og belysning i TEK17 som etter-
hvert skal sendes som innspill til direktoratet for byggkvalitet. 
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7.5. INFORMASJONS- OG KOMPETANSEUTVALGET (IKU)
IKU sin oppgave er å gjennomføre utvalgte oppgaver knyttet til Lyskulturs arbeidsprogram. Grup-
pens sammensetning skal reflektere et tverrsnitt av medlemsgruppene. IKU fungerer som adminis-
trasjonens markedskanal og har jobbet i tett dialog med daglig leder om temaer som er blitt satt på 
agendaen fra medlemmene.

Sammensetning Informasjons- og kompetanseutvalget per 2021: 
Leder, Magnus Hatlemark 
Medlem, Nils Erik Magnell 
Medlem, Anders Bjerke Pedersen 
Medlem, Stein Skinstad 
Medlem, Kathrine Hjelmeset 
Medlem, Marlin Martinsen
Medlem, Frederik Friederichs
Medlem, Dan Fayen 
Medlem, Kim Hughes
Medlem, Tord Christensen 
Medlem, Erik Nordermoen

I 2021 har IKU blant annet jobbet med: 
Arbeid i regionene for å bidra til å skape mer engasjement og flere medlemmer. 
Lyskultur Befarer 
Lysets dag 
Kompetanseheving 
Faglig påfyll 
Publikasjoner

Det har blitt avholdt 5 møter i løpet av året, der alle foregikk digitalt pga korona

Arbeid i regionene for å hjelpe til med å skape mer engasjement og flere medlemmer 
IKU har bistått og deltatt på enkelte regionsmøter og Lyskultur Befarer.

Lyskultur Befarer 
IKU har bistått Lyskultur med å definere kandidater til Lyskultur Befarer. Det er vedtatt at nominer-
te prosjekter til Norsk Lyspris blir prioritert og at disse blir presentert som Lyskultur befarer. Det 
har blitt gjennomført ett Lyskultur befarer-arrangement fordelt på alle regioner.

Faglig påfyll 
IKU har bistått Lyskultur med innspill til faglig program for Faglig påfyll-arrangementer.

Publikasjoner
Medlemmer i IKU har bidratt i skrivegrupper for blant annet publikasjonen for museumsbelysning.
IKU har også deltatt i diskusjoner vedrørende prosessveilederen for offentlige anskaffelser som er 
utarbeidet av NLK

8Resultatregnskap for 2021
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Resultatregnskap
Lyskultur

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2021 2020

Salgsinntekt 7 403 288 7 099 397
Annen driftsinntekt 1 681 5 904

Sum driftsinntekter 7 404 969 7 105 301

Varekostnad 1 733 108 1 993 000
Lønnskostnad 1 3 815 186 3 195 544
Annen driftskostnad 2 1 493 401 1 691 865

Sum driftskostnader 7 041 695 6 880 410

Driftsresultat 363 274 224 892

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 14 282 53 305
Annen finansinntekt 2 198 2 960
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler 60 267 44 334
Annen rentekostnad 562 1 988
Annen finanskostnad 23 5 372

Resultat av finansposter 76 162 93 240

Ordinært resultat 439 436 318 131

Årsresultat 439 436 318 131

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 439 436 318 131

Sum overføringer 439 436 318 131

Lyskultur Side 2
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(Årsrapporten er signert digitalt)

Balanse
Lyskultur

Eiendeler Note 2021 2020

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 616 257 576 698
Andre kortsiktige fordringer 92 822 149 238

Sum fordringer 709 079 725 936

Investeringer
Markedsbaserte aksjer 1 682 907 1 622 641

Sum investeringer 1 682 907 1 622 641

Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 2 386 534 1 795 762

Sum omløpsmidler 4 778 520 4 144 338

Sum eiendeler 4 778 520 4 144 338

Lyskultur Side 3

Balanse
Lyskultur

Egenkapital og gjeld Note 2021 2020

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Lyskulturs fond 1.1. 2 873 094 2 554 962

Sum innskutt egenkapital 2 873 094 2 554 962

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 439 436 318 131

Sum opptjent egenkapital 439 436 318 131

Lyskulturs fond 31.12 4 3 312 529 2 873 094

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 421 754 264 803
Skyldig offentlige avgifter 327 084 266 778
Annen kortsiktig gjeld 5 717 153 739 663

Sum kortsiktig gjeld 1 465 991 1 271 244

Sum gjeld 1 465 991 1 271 244

Sum egenkapital og gjeld 4 778 520 4 144 338

Bærum, 10/02-2022
Styret i Lyskultur

Janne Grindheim
styreleder

Geir Skeie
nestleder

Kristin Haldis Bredal
styremedlem

Kai Robert Wilberg
styremedlem

Tom Egil Bergseng
styremedlem

Magnus Hatlemark
styremedlem

Terje Nesjem
styremedlem

Gunnar Aasland
styremedlem

Tore Ledaal
styremedlem

Linda Knoph
styremedlem

Ståle Ravem
styremedlem

Katia Valerie Banoun
daglig leder

Lyskultur Side 4
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Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk. Selskapet har videre fulgt
relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapsloven kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god
regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke
foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).
Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader 2021 2020
Lønninger 2 848 047 2 468 735
Arbeidsgiveravgift 442 099 373 035
Pensjonskostnader 259 268 111 098
Andre ytelser 265 772 220 874
Sum 3 815 186 3 173 742

Selskapet har i 2021 sysselsatt 4 årsverk.

Pensjonsforpliktelser
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer Daglig leder
Lønn 1 137 093
Annen godtgjørelse 9 954
Sum 1 147 047

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2021 utgjør kr 64 489.
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 0

Note 2 Annen driftskostnad

2021 2020
Administrasjon 1 254 354 1 446 025
Informasjon og markedsarbeid 150 775 125 184
Annen driftskostnad 82 647 111 479
Sum annen driftskostnad 1 493 401 1 691 865

Note 3 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 182 069. Skyldig skattetrekk er kr. 165 800

Note 4 Lyskulturs fond 31.12.21

Lyskulturs fond 01.01.21 2 873 094
Årets overskudd til økning av Lyskulturs fond 439 436
Lyskulturs fond 31.12.21 3 312 529

Note 5 Annen kortsiktig gjeld

2021 2020
Periodiserte inntekter 314 674 488 759
Annen kortsiktig gjeld 302 479 250 904
Sum annen kortsiktig gjeld 717 153 739 663
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Budsjett 2022

Driftsinntekter: Noter Budsjett 2022 Regnskap 2021 Budsjett 2021
100 Generelle driftsinnt. (sum) 1 3 100 000         3 369 835            3 200 000         
100 100 Servicebidrag 1 3 000 000           3 259 915              3 150 000           
150 150 Medlemsservice - CRM 1 100 000              109 920                 50 000                
200 Kurs og seminarer 3 1 050 000         1 086 474            950 000            
310 Lysets dag 2022 5 700 000            144 576               500 000            
400 Bladet Lyskultur 2 1 400 000         1 473 805            1 300 000         
500 Salg av publikasjoner/lysveileder 4 900 000            830 279               800 000            
700 Eksterne prosjekter 6 500 000               500 000            

Sum driftsinntekter 7 150 000         7 404 969            7 250 000         

Driftskostnader:
100 Generelle driftskostn. (sum) 5 058 000         5 296 772            5 000 000         
110 110 Administrasjon inkl. lønn 10,12 4 258 000           4 478 278              4 175 000           
120 120 Regnskap og Revisjon 11 450 000              405 501                 450 000              
540 540 Markeds- og infokostnader 9 200 000              277 714                 270 000              
560 560 NLK og CIE virksomhet 7 150 000              135 279                 105 000              
200 Kurs og seminarer 3 350 000            229 382               328 000            
310 Lysets dag 2022 5 400 000            200 954               300 000            
400 Bladet Lyskultur 2 1 250 000         1 124 896            1 200 000         
500 Publikasjoner/lysveileder 4 70 000              33 148                 200 000            
520 Regionsvirksomheter 8 50 000              5 745                   50 000              
700 Eksterne prosjekter 6 150 798               150 798            

Sum driftskostnader 7 178 000         7 041 695            7 228 798         

Driftsresultat -28 000            363 274               21 202              

Netto finansinntekter/kostnader 15 000              76 162                 15 000              

Ordinært resultat -13 000            439 436               36 202              

1 Servicebidrag
Inntekter:
Herav medlemsavgift: 2 000 000,00   
Omsetningsbasert avgift: 1 000 000,00   
Nysalg: 100 000,00      

3 100 000,00   

2 Bladet
Inntekter:
Herav annonser blad: 1 400 000,00   

Kostnader:
Totale kostnader: 1 250 000,00   

3 Kurs
Inntekter:
Kurs: 1 050 000,00   

Kostnader:
Innleide kursholdere, etc 300 000,00      
Bevertning 40 000,00        
Reisekostnader 10 000,00        

350 000,00      

Kurs Antall
Lysstyring 2
Belysning og universell utforming 2
Grunnkurs i lys og belysning 2
Belysning i boligen 1
Nødlyskurs 2
BREEAM Nor 2
Prosjektering av innendørsbelysning 2
DIALux evo - grunnkurs 2
DIALux evo dagslys 1
DIALux evo for viderekomne 2
Prosjektering av utendørsbelysning 2
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4 Salg publikasjoner/abo lysveileder
Inntekter
Publikasjoner 250 000,00      
Lysveileder 650 000,00      

900 000,00      

Kostnader
Innleide tjenetser, etc 70 000,00        

70 000,00        

5 Lysets dag
Inntekter 400 000,00      
Sponsor 300 000,00      

700 000,00      
Kostnader
Diverse 400 000,00      

6 Eksterne prosjekter
Inntekter

0 kr

Kostnader

-                    

7 NLK
Utgifter -                    

Kostnader
Kontingent CIE 43 000,00        
Standard Norge 30 000,00        
Kontingent LE 50 000,00        
Reisestøtte 10 000,00        
Reisekostnader 17 000,00        

150 000,00      

8 Regioner
Inntekter -                    

Kostnader
Reisekostnader 25 000,00        
Representasjon 25 000,00        

50 000,00        

9 Markeds og infokostnader
Kostnader
PR og kommunikasjon 100 000,00      
Andre tjenester 30 000,00        
Videreutvikling CRM og min side 40 000,00        
Møte, kurs, oppdatering 30 000,00        

200 000,00      

10 Administrasjonskostnader
Kostnader
Leie av lokale 390 000,00      
Annen kostnad lokaler (renhold, lager etc) 55 000,00        
Leie og drift kontormaskiner 7 000,00           
Leie datasystemer 4 000,00           
Inventar og utstyr 15 000,00        
Telefon/internett 26 000,00        
Internett lokale 22 000,00        
Reisekostnader admin 6 500,00           
Andre admin kostnader 7 500,00           
Kontorrekvisita 2 000,00           
Møter 40 000,00        

575 000,00      

11 Regnskap og revisjonskostnader
Kostnader
Regnskap 367 000,00      
Revisjon 63 000,00        
Tripletex 20 000,00        

450 000,00      

12 Lønns og personalkostnader
Kostnader
Lønn 3 455 000,00   
Pensjon 150 000,00      
Kantine 35 000,00        
Personalkostnader 40 000,00        
Yrkesskadeforsikring 3 000,00           

3 683 000,00   
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