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Standard Norge

Gratulerer med Verdens
standardiseringsdag!
Hovedbudskapet vårt i dag:

1. Standarder er beste praksis utviklet
i et samspill mellom de viktigste
interessentene og verdifulle
verktøy i arbeidet med FNs 
bærekraftsmål

2. Vi kan få fart på den sirkulære
økonomien gjennom offentlige
anskaffelser, og standarder kan
bidra til måloppnåelsen



Foto: UnsplashTenk deg en verden uten …
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“Standard  (internasjonal definisjon)
dokument til felles og gjentatt bruk
framkommet ved konsensus
vedtatt av et anerkjent organ
mål om optimal orden i en gitt sammmenheng

I henhold til WTO-avtalen (1994) er medlemmer (regjeringer) forpliktet til
å vedta internasjonale standarder der det er mulig



Standarder bidrar 
til at vi sparer tid og 

penger, og gir 
forutsigbarhet

Effektivitet

Standarder er 
effektive verktøy 
som bidrar til en 

bærekraftig framtid

Bærekraft

Standarder åpner 
nye markeder for 

store og små 
virksomheter

Markedsadgang

Standarder er 
fundamentet for 

videre utvikling og 
innovasjon 

Innovasjon

Standard Norge

Standarder er fundamentet vi bygger og utvikler 
samfunnet på 



Standarder er verktøy for 

Tusenvis av internasjonale 
standarder understøtter målene og 
er verdifulle verktøy i anskaffelser

www.standard.no/baerekraft



Standard Norge

Nytt verktøy i offentlige 
anskaffelser: NS-EN 17687 
• Gratulerer til den norske komiteen 

med komitéleder Jacob Landsvik og 
prosjektleder Marthe Hagberg i 
spissen

• Standarden skal bidra til at 
oppdragsgivere stiller krav til 
leverandørkjeden, tar 
samfunnsansvar og er bevisste på 
anskaffelsenes innvirkning på klima 
og miljø



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