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Oppnevning til standardiseringskomité for:
“Ikke-elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige områder” (ATEX)
Standard Norge har opprettet en standardiseringskomité SN/K 187 Ikke-elektrisk utstyr i
eksplosjonsfarlige områder. Formålet med komiteen er å følge arbeidet i CEN/TC 305
Potentially explosive atmospheres – Explosion prevention and protection” samt vurdere
gjeldende standarder med tanke på revisjon, tilbaketrekning og ev. utarbeiding av nye
standarder innenfor dette området.
Dersom det skulle oppstå behov og interesse for å utarbeide nasjonale standarder innen
området som grunnlag for felles europeiske (EN) eller globale (ISO) standarder, vil
arbeidet bli lagt til SN/K 187.
Da komitéen ble opprettet i sin tid ble den sammensatt av representanter for
brukergrupper, fagmiljø og myndigheter/tilsynsorgan. Gjennom årene har komiteens
arbeidsmengde variert og sammensetningen er endret. Komitéen ble revitalisert i 2011 og
fikk bl.a. ny leder.
Du foreslås herved som medlem av SN/K 187 Ikke-elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige
områder.
Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Markedsområde Industri (SIP) i Standard
Norge og eventuelle endringer i finansiering av arbeidet. Bortfall eller store reduksjoner i
inntekter kan føre til at komiteen blir nedlagt.
Komiteen og komitémedlemmene er oppnevnt for en periode frem til 1. januar 2014.
Eventuelle endringer av komiteens sammensetning, herunder komitéleder, skal
godkjennes av markedssjef hos Standard Norge.
Komiteen har følgende mandat:
Mandatet for komitéen omfatter oppfølging av arbeidet i CEN/TC 305 Potentially
explosive atmospheres – Explosion prevention and protection” mht. nyutvikling og
revisjon, tilbaketrekking av aktuelle standarder samt ev. utarbeiding av ny Norsk
Standard hvis behov.
Komiteen velger selv sin leder fastsetter en fremdriftsplan i samsvar med mandatet.
Dersom komiteen finner det hensiktsmessig kan komiteen opprette arbeidsgrupper
med eksperter innenfor spesifikke fagområder.
Standardiseringsarbeid er basert på viktige grunnleggende prinsipper som åpenhet,
frivillighet og konsensus. Med konsensus menes i denne sammenheng at det ikke skal
være vedvarende uenighet på viktige punkter i de standardene/dokumentene som
utarbeides.
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Komiteens oppgaver
Komiteens leder skal:
- lede komiteens møter;
- sammen med prosjektleder drive arbeidet slik at oppgavene blir utført;
- søke å oppnå konsensus der det i utgangspunktet er ulike synspunkter i komiteen.
Komitémedlemmene skal:
- delta i komiteens møter og sørge for at deres syn kommer fram i de saker som tas opp;
- sørge for at synspunktene til den interessegruppen de representerer kommer fram når
det skal tas stilling til en sak;
- ha nær kontakt med sine organisasjoner/firmaer under arbeidet. Det forutsettes at
organisasjonene/firmaene forholder seg positive til konsensusvedtak i komiteen og
bidrar til at ferdige standarder blir tatt i bruk. Det forventes videre at eventuelle
høringskommentarer fra disse interessentene er begrenset til språklige og
redigeringsmessige forhold;
- bidra i utformingen av norske standardforslag, utredninger, kommentarer til
internasjonale standardforslag m.v.
Prosjektlederen i Standard Norge skal:
- sørge for komiteens administrasjon;
- sammen med komitéleder drive arbeidet på en effektiv måte slik at oppgavene blir utført
i henhold til oppsatte planer;
- være møtesekretær og sørge for innkallinger til og referater fra møtene;
- utføre selv eller sørge for at andre utarbeider nødvendige utredninger, bearbeidelser og
ev. oversettelser;
- påse at forslag til standarder utformes i henhold til gjeldende prosedyrer, regler og
retningslinjer;
- utføre det standardiseringstekniske arbeidet i forbindelse med høring av forslag til
standarder og behandling av innkomne kommentarer;
- informere delegater til internasjonale møter om norsk og internasjonal standardisering;
- sette opp arbeidsplan og budsjett for komitéarbeidet;
- informere komiteen om fremdrift og forbruk av ressurser.
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