
Innspill til energimeldingen 

 

Vi viser til departementets arbeid med energimeldingen. Standard Norge har noen innspill til denne 

meldingen. 

 

Standard Norge utvikler standarder på de fleste områder i samfunnet. Vi er det norske medlemmet i 

CEN, den europeiske standardiseringsorganisasjonen og ISO, den internasjonale 

standardiseringsorganisasjonen.   

 

Standarder finnes innenfor svært mange områder i et moderne samfunn. Standarder er kollektive 

goder som bidrar til systematisering i næringslivet og samfunnet. De effektiviserer og forenkler. 

Standardisering er enighet om det som kan løses likt, etablert gjennom erfaring og beste praksis både 

nasjonalt og internasjonalt. Standarder utformes gjennom konsensus baserte prosesser der alle 

relevante interessenter inviteres til å delta. Dette bidrar i stor grad til at standardene tas i bruk fordi 

partene har vært involvert i prosessene med å finne de riktige løsningene.  

 

Standard Norge kan bidra med standarder og standardiseringsarbeid på flere områder som kan være 

relevant i energimeldingen. Dette gjelder blant annet innenfor: 

 

 energiledelse og tilhørende tjenester (ISO 50001) 

 hydrogen 

 karbonfangst og lagring 

 NORSOK (norske standarder innenfor olje og gass) 

 bygningers energiytelse (ISO 52000) 

 bioenergi 

 termisk solenergi (solfanger) 

 solstrøm (solceller) 

 vindturbiner 

 varmepumper 

 økodesign av energirelaterte produkter 

 

Det er allerede utviklet en rekke standarder innenfor disse områdene som kan bidra til 

gjennomføringen av de mål som settes i meldingen. På de fleste områdene skjer utviklingen av 

standarder på internasjonalt nivå gjennom CEN og ISO. Standard Norge har etablert speilkomiteer 

som følger opp arbeidet internasjonalt. Det er viktig med bred norske deltakelse i disse komiteene slik 

at norske interesser blir ivaretatt i standardene som utvikles.  

 

Vi er åpne for en videre dialog med Olje- og energidepartementet for å diskutere vårt bidrag til 

meldingen.  
 
 

Med hilsen 

Anne Kristoffersen 

Utviklingssjef 

Standard Norge, postboks 242, 1326 Lysaker 

Besøksadresse: Mustadsvei 1 

Telefon: 67 83 86 00 

Mobil: 92 62 42 14 

akr@standard.no 

info@standard.no 

www.standard.no 
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