
Pressemelding:  

 

 

Talgø kaster kortene på Bindalsbruket. 

 

Styret i Bindalsbruket AS har i styremøte i dag sett seg nødt til å begjære selskapet konkurs.  

Bedriften har gått med tap i en årrekke, og styret ser det som uansvarlig å fortsette driften. 

 

Bedriften er lokalisert til Bindal kommune i Nordland og produserer innerdører og ytterdører for det 

norske markedet. Bedriften har i flere år hatt sviktende omsetning og økende underskudd. 

 

Dagens hovedaksjonærer, Talgø Invest AS, gikk inn i Bindalsbruket AS våren 2011, og ser i ettertid at 

det låg et betydelig garantiansvar for vareleveranser i perioden 2007-2010, som man ikke helt så 

konsekvensene av i 2011. I ettertid ser vi at utfordringen med å komme over i lønnsom drift ble 

større enn antatt.  Kostnadene er betydelig redusert i perioden og selskapets produkter er tilpasset 

markedets etterspørsel og prisnivå.  

 

Salget av dører har økt fra 2011 til 2012, gjennom en tilpasning av prisnivået i markedet. På tross av 

pris og markedstilpasning har ikke Bindalsbruket klart å tjene penger. Det er heller ikke å legge skjul 

på at selskapet har hatt produksjonstekniske utfordringer, spesielt i perioden 2007 – 2010, og som 

har resultert i betydelige garantileveranser i 2010 og fram til i dag. Det er spesielt ytterdører som har 

hatt for dårlig overflatekvalitet.  

 

Bindalsbygg AS er ikke rammet av konkursen. Bindalsbygg opplevde en positiv vekst i fjor både i 

omsetning og resultat. 

Vi har opplevd en fenomenal innsats fra alle ansatte, som vi hele tiden har hatt et godt samarbeid 

med.  

Alle forsøk på å drive bedriften videre har dermed strandet, og de ansatte ble informert om 

situasjonen på allmannamøte i bedriften i dag. 40 ansatte ved bedriften i Bindal vil bli berørt av 

konkursen.  

Talgø har aldri tidligere brukt så store økonomi- eller kompetanseressurser på noen snuoperasjon 

som ved Bindalsbruket AS.  Likevel må vi innse at dette har mislykkes, og Bindalsbruket AS må 

dessverre melde oppbud. 

Situasjonen ved Bindalsbruket AS vil ikke påvirke driften ved de øvrige selskapene i Talgø-konsernet.   

Utbyggingen ved Terråksenteret må imidlertid vurderes på nytt etter situasjonen som er oppstått. 

Dette vil skje i nært samarbeid med Bindal kommune og Coop Sør-Helgeland som er parter i saken. 



Konsernsjef Terje Talgø er oppriktig lei seg for denne situasjonen, både på Bindalsamfunnets og egne 

vegne. Han erkjenner imidlertid at ”alle steiner er snudd” i forsøket på å redde Bindalsbruket AS – 

uten at dette har lykkes!  

Terråk, 22. april 2013 

Styret for Bindalsbruket AS 
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