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Hvor mange standarder er 
gjeldende i Norge i dag ?

• Ca. 1500

• Ca. 3000

• Ca. 15.000

• Mer enn 30.000



Innsats på mange felt nasjonalt og internasjonalt

1 200
nye Norsk 
Standard årlig

3 300
norske eksperter deltar

1 050
standarder laget
nasjonalt i Norge

16 800
gyldige Norsk Standard

304 000
produkter tilgjengelig på
www.standard.no

80
komiteer og arbeidsgrupper
ledet av Norge

35 000
gyldige Norsk Standard 
og ISO-standarder

208
nasjonale komiteer
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Standard Norge er 
organisert som en 
ideell medlems-
organisasjon for å 
ivareta vårt behov for 
nøytralitet 
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Standard Norge finansieres slik

42 %

28 %

24 %

6 %

Royalty Prosjektinntekter Statstilskudd Andre inntekter
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Om standardisering

• Over 95 % av alle standarder som blir 
fastsatt og utgitt som Norsk Standard 
har sin opprinnelse i europeiske eller 
internasjonale prosjekter (NS-EN, NS-
EN ISO eller NS-ISO). 

• Det finnes standarder for alt!

• Årlig utgir vi ca. 1200 nye Norsk 
Standard. Av disse er en liten andel 
nasjonalt utarbeidet.

• Å utvikle en standard er ikke noe som 
styres av staten.



• Sirkulær økonomi krever at alle 
ledd i en verdisirkel forstår 
hvordan beslutninger om 
materiale, produkt eller tjeneste 
tatt i ett ledd påvirker de øvrige 
leddene

• For de fleste materialer, f.eks. 
plast, mangler denne forståelsen

• Standardisering løser dette for en 
rekke materialer
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EUs nye vekststrategi: EUs grønne giv

«Do no harm – no one left behind»1) Klimatiltak

2) Ren, rimelig og sikker energi

3) Industristrategi: Ren og sirkulær 
økonomi

4) Bærekraftig og smart mobilitet

5) Grønn, felles landbrukspolitikk

6) Bevare og beskytte biomangfold

7) Nullforurensning → giftfritt miljø

8) Integrering av bærekraft

9) EU som global leder

10) Felles innsats → europeisk klimapakt
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Eco Design Regulation 

The Commission will bring all products 
produced or sold in the EU in line with 
technical standards for sustainability. 

In developing the sustainable product 
legislative initiative and other 
complementary approaches, The 
Commission will improve coherence with 
existing instruments regulating products 
in various phases of their life cycle.
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Eco-design-forordningen: EU kommisjonen varsler behov 
for standarder– vil avfallsbransjen være med?

(a) product durability and reliability; 

(b) product reusability; 

(c) product upgradability, reparability, maintenance and 
refurbishment;

(d) the presence of substances of concern in products; 

(e) product energy and resource efficiency;

(f) recycled content in products;

(g) product remanufacturing and recycling; 

(h) products’ carbon and environmental footprints; 

(i) products’ expected generation of waste materials. 

This Regulation also establishes a digital product passport 
(‘product passport’), provides for the setting of mandatory 
green public procurement criteria and creates a framework 
to prevent unsold consumer products from being destroyed.
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Byggevareforordningen (Construction Products Regulation
CPR)

(45) To deliver safe, functional and environmentally 
sustainable construction products, it is necessary to 
establish comprehensive sustainability and safety 
obligations for manufacturers. Given the importance 
of these obligations and achieving the right balance 
between the functionality, safety and sustainability, 
the Commission should be empowered to determine 
the conditions by delegated acts under which, for a 
specific product family or category, these obligations 
are fulfilled or presumed to be fulfilled. 

Standarder er varslet av kommisjonen, 
vil avfallsbransjen være med?
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Rammedirektivet – revidert forslag andre kvartal 2023?

Kommisjonen foreslår å prioritere:

• Tekstiler

• Matsvinn

• Og støtte opp om de øvrige 
regelverkene 

Foto: Standard Norge
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Horisontalt og vertikalt

Standardisering og
sirkulær økonomi



Sirkulær økonomi (SØ): Horisontale og vertikale 
standarder

SØ: Felles regler

Produkt-
spesifikke 

regler

Material-
spesifikke 

regler

Bransje-
spesifikke 

regler



ISO/TC 323, 
Sirkulær økonomi (SØ)

• Oppstartsmøte i 2019

• Fransk ledelse og sekretariat

• Medlemsland: 93

• 5 WGer, 7 prosjekter

• Etablerer ISO 59000-serien

• 14 norske eksperter

• Norsk representant i CAG
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Sju prosjekter igangsatt: 
• ISO/DTR 59032, Implementering av 

forretningsmodeller

• Produktdatablad for sirkularitet

• ISO/AWI 59014, Sekundære 
materialer – prinsipper og krav til 
bærekraft og sporbarhet

• ISO/WD 59004, Rammeverk og 
prinsipper for implementering

• ISO/WD 59010, Retningslinjer for 
forretningsmodeller og verdikjeder

• ISO/WD 59020, Rammeverk for å 
måle sirkularitet

• ISO/CD 59031, Prestasjonsbasert 
tilnærming – Analyse av case studies
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Nasjonalt, europeisk og globalt

Standardisering og avfallsbransjen

Er Norsk Standard tilpasset ambisjonene om sirkulær 

økonomi og dagens realiteter innen farlig avfall?

Er Norsk Standard tilpasset ambisjonene om sirkulær 

økonomi og dagens realiteter innen farlig avfall?
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Slido spørsmål?

Hvilke standarder kjenner du til?

1. ISO 9000 serien

2. ISO 14000 serien

3. NS 9430 Alminnelige 
kontraktsbestemmelser for periodisk 
innsamling av avfall

4. NS 9431 Klassifikasjon av avfall 

5. NS 9432 Avfall - Tilrettelegging av 
renovasjonsløsninger og utførelse av 
innsamling 

6. Andre ?
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Er Norsk Standard 
tilpasset ambisjonene 
om sirkulær økonomi og 
dagens realiteter innen 
farlig avfall?

Foto: Standard Norge
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Svaret er nei

Foto: Standard Norge
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9431 Klassifikasjon av 
avfall 

Standarden NS 9431 bidrar til en 
ensartet inndeling av avfall i Norge ved 
innveiing til avfallsanlegg, samt en 
uniform presentasjon av avfallsdata.

Sist revidert i 2011.

Har dere behov for revidering?



1. Statens Havarikommisjon har bedt om at komiteen 
(SN/K 543 Avfallshåndtering) skal se på behov for 
risikokartlegging inn i standarden.

2. Åpner opp for revisjon av hele eller deler av standarden.

3. Ønsker tilbakemelding fra bransjen om det er flere 
områder som trengs revideres, eller om komiteen kun 
skal få mandat til å se på risikokartlegging.

4. Ønsker innspill og deltakelse fra bransjen i komiteen.

5. Oppstart blir i begynnelsen av 2023.

Revisjon av NS 9432 Avfall - Tilrettelegging av 
renovasjonsløsninger og utførelse av innsamling - Krav 
og anbefalinger

Foto: ScanStock
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Blankett til NS 9430

• NS 9430 ble utgitt i revidert utgave i 2022. 

• Blankett som hører til forrige utgave har blitt 
trukket tilbake, og det er behov for å lage ny 
blankett som er i tråd med revidert NS 9430.

• Komiteen som arbeidet med NS 9430 vil bli 
invitert til å delta i revisjonen av blanketten.

• Mindre omfattende arbeid enn revisjon av 
Norsk Standard, men kontraktsblanketten er 
et viktig verktøy for bransjen.

• Standard Norge kontakter 
komitemedlemmene for å avtale nærmere 
rundt møter for behandling av blanketten.

Foto: Pixabay
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Standarder og branner i 
avfallsbransjen

Standard Norge har følgende komiteer som arbeider 
med brannsikkerhet:

• SN/K 014 – Faste slukkesystemer

• SN/K 384 Brannsikkerhet – kontroll av utførelse

• SN/K 227 – Risikoanalyser brann

Bør ikke avfallsbransjen være med i komitearbeidet?

Er det interesse for å lage en veileder for 
avfallsbransjen med basis i gjeldende standarder?

Mer om brann – delta på dagsseminar om 
brannsikkerhet i avfallsanlegg arrangert av CTIF 29. 
november –se https://www.ctif.no/seminar-
brannsikkerhet-avfallsanlegg/

https://www.ctif.no/seminar-brannsikkerhet-avfallsanlegg/
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EU kommisjonen bestiller standarder for 
materialgjenvinning av plast

Nye standarder:

1. Prosess og kriterier til evaluering av egnethet for 
materialgjenvinning av plastemballasje

2. Definisjoner og prinsipper for design-for-materialgjenvinning av 
plastemballasje

3. Retningslinjer for design-for-materialgjenvinning av 
plastemballasje-produkter, f.eks myk plast av polyolefiner, kopper 
og tallerkener av PS, PET-flasker og tallerkener samt EPS-
emballasje

4. Retningslinjer for materialgjenvinning for byggeprodukter av plast 
(EPS og PVC) samt PE-rør

5. Retningslinjer for materialgjenvinning for bl.a. plastprodukter til 
bilindustrien

6. Standardiserings-deliverables for kvaliteten av sortert plastavfall.

Standard Norge har opprettet egen komite
for å følge arbeidet i CEN
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Standard Norge vil ha med 
avfallsbransjen!

Delta i komitearbeid. 

Sett av ressurser i bransjeforeningene for 
deltakelse i komitearbeid.

Sjekk ut høringer på aktuelle standarder på 
Standard Norges høringsportal

Sørg for at du har relevante standarder i din 
bedrift.

Kan det være aktuelt med samarbeidsavtale med 
Standard Norge?

➢ Sjekk ut www.standard.no

http://www.standard.no/


Foredragsholder:

hje@standard.no
67 83 86 00
info@standard.no 
standard.no

Følg oss på

Håkon Sandven Jentoft


