
Hvordan lages en god 
standard og hvordan kan 
du bidra?



Tenk deg en verden uten …



Kort om oss 
– en organisasjon i vekst

• Privat, uavhengig, 

medlemsorganisasjon, non-profit

• Etablert 2003, røtter tilbake til 1923

• Standarder på de fleste områder

• Medlem i CEN og ISO

• Kunnskapsbedrift med ca. 70 ansatte

• Eier og utgir Norsk Standard, 

beskyttet varemerke

• Utgir NORSOK



«Standard

Dokument til felles og gjentatt bruk, 
fremkommet ved konsensus og vedtatt av et 
anerkjent organ som gir regler, retningslinjer 
eller kjennetegn for aktiviteter eller resultatene 
av dem for å oppnå optimal orden i en gitt 
sammenheng».

Internasjonal definisjon



En standard er en felles «oppskrift» på 
hvordan noe skal lages eller gjennomføres, 
og standardisering er prosessen fra idé til 
ferdig utviklet standard.

Eller sagt på en annen måte:



Standard Norges samfunnsoppdrag

Standard Norge utvikler og fastsetter standarder og standardprodukter til 
nytte og økt verdiskapning for samfunnet, den enkelte virksomhet og den 
alminnelige borger.
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Standardiseringsarbeidet er organisert i prosjekter som 
styres av standardiseringskomiteer

• Åpenhet: Alle berørte interessenter 
kan delta i standardiseringsarbeidet. 

• Frivillighet: Standardiseringsarbeidet 
er basert på frivillig deltakelse fra de 
berørte interessenter. Selve arbeidet 
foregår etter regler og retningslinjer 
som alle må følge.

• Konsensus: Standarder skal 
utarbeides med sikte på konsensus 
nådd gjennom en prosess der alle 
parter får komme med sine 
synspunkter, og der motstridende 
argumenter er blitt forlikt.
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Om standardiseringsarbeidet:

• Et forslag til et nytt 
standardiseringsprosjekt kan f.eks. 
fremmes av markedsaktører/ 
interessenter. 

• Det kan opprettes en komite (SN/K) 
når det er tilstrekkelig interesse og 
behov for et arbeidsområde. I tillegg 
må prosjektforslaget være presist og 
gjennomførbart.

• Komiteen skal sørge for at forslaget er 
utformet i henhold til regelverket og 
det aktuelle mandatet. Det skal være 
konsensus i komiteen før forslaget er 
ferdig for utsendelse på høring.
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Deltar du i standardiseringsarbeid? Vil du delta?

• Vær konstruktiv ☺

• Tenk på at standarden bør ha et enkelt 
og kortfattet språk. Innholdet skal 
være tydelig (en oppskrift).

• Standard Norge har gratis kurs i 
standardisering.

• Det finnes regler for 
standardiseringsarbeid.
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Revisjon av standarder

Standarder vurderes for revisjon minst 
hvert femte år.

Nå var det behov for revisjon av 
NS 9417 Laks og regnbueørret –
Terminologi og metoder for 
dokumentering av produksjon.

Standarden dekker hele verdikjeden.

Ferdig i 2022.
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ISO/TC 234 Fisheries and 
aquaculture

• Ledes av Otto Gregussen

• Norsk speilkomite, SN/K 278 Fiskeri
og havbruk

• ISO 5020 om avfall fra fiskebåter en
tilsvarende avfallsstandard for 
akvakultur er i gang.



Prosjektleder:
Camilla Haugen, chau@standard.no

Markedsansvarlig:
Truls Petersen, tpe@standard.no

Vil du vite mer  eller delta? 

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

Følg oss på


