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Internasjonalt arbeid med sirkulær 
økonomi i Standard Norge
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Standardiseringens rolle i 
sirkulær økonomi
• Etablere et helhetlig system for sirkulær økonomi

• Utvikle redskaper for at SØ skal fungere i et marked
• Felles begrepsapparat
• Felles formater i et digitalisert marked

• Kvantitativ og kvalitativ informasjon
• Informasjon som «følger» produkter og materialer
• Fungere på tvers av sektorer 

• Redskaper for måling, evaluering, oppfølging 
og kontinuerlig forbedring

• Redskaper for et nasjonalt og internasjonalt marked
• Innarbeiding av SØ i ordinære forretningsprosesser

• Horisontal og vertikal standardisering



Horisontal standardisering:
ISO/TC 323 Sirkulær 
økonomi (SØ)
• Oppstartsmøte i 2019
• Fransk ledelse og sekretariat
• Medlemsland: 74 + 19
• Norske eksperter: 15
• Medlemmer i norsk speilkomité: 28
• Utgangspunkt:

• EUs Grønne Giv
• Norsk strategi for SØ

• Utvikler ISO 59000-serien

 Rammeverk, prinsipper, terminologi
 Nye forretningsmodeller og verdikjeder
 Måling av sirkularitet
 Sporbarhet og opprinnelse (sgarantier)
 Produktdatablad
 Sekundære råstoffer
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Vertikal standardisering: Infrastrukturen er på plass
• Tilfredsstille føringer fra horisontal standardisering
• Sektor-, bransje-, fag- eller materialspesifikk standardisering
• Foregår i eksisterende komiteer
• Innarbeides i komiteens arbeidsområde



Standard Norges oppdrag i strategien for 
sirkulær økonomi – arbeid 2022
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Bruk av tilsagnet
• Styrker eksisterende arbeid
• Etablere nytt standardiseringsarbeid
• Identifisere brukere av standarder 

innen nye områder
• Intern opplæring
• Intern utvikling



Ny speilkomité for plast
• Bidra til at norsk kompetanse og 

interesser fremmes i utviklingen av 
internasjonale og europeiske 
standarder for plast med fokus på 
miljøaspekter

• Følge arbeidet i
• CEN/C 2449 Plastics
• ISO/TC 61/SC 1 Terminology
• ISO/TC 61/SC 6 Ageing, chemical and 

environmental resistance
• ISO/TC 61/SC 14 Environmental aspects

• Informasjonsmøte med ca. 30 
deltakere

• Oppstartsmøte 19. oktober



Etablering av komité for 
emballasje 
• Samarbeid med Circular Packaging

Cluster
• Identifisere behov hos norske aktører
• Identifisere hvordan standarder kan 

bidra til sirkulære emballasjeløsninger
• Følge europeisk standardiseringsarbeid



Ny speilkomité for sirkulær
økonomi i BAE-sektoren
• Startet opp 25. mai
• Stor interesse – ca. 30 medlemmer i 

komiteen
• Følger CEN/TC 1 Circular economy

in the construction sector

Foto: Håkon Jentoft



Offentlige anskaffelser
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• Samordne med DFØ
• Interesse fra innkjøpere og næringsliv 
• Foreslår å opprette egen 

standardiseringskomité
• Utfordring å finne hvordan standarder 

kan være et tillegg til DFØs
veiledningsarbeid 



Foredragsholder: 

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

Følg oss på
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