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Dyrkingsmedier 
– innhold og merking
Våre planter og busker trenger
et godt miljø for å trives og bli
fine. Lys og vann er essensielt,
men også dyrkningsmediet
som torv, kompost og jord er
av stor betydning. 

Norsk Standard NS 2890 om
dyrkningsmedier gir informa-
sjon om hva som skal inngå i
varedeklarasjonen slik at det
blir enklere å velge korrekt.

Dette er Standard Norge
■ Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon med ca. 70 ansatte.

■ Standard Norge ivaretar standardisering som fører fram til Norsk Standard 
og tilhørende publikasjoner.

■ Standard Norge har enerett på å utgi Norsk Standard.

■ Årlig fastsetter Standard Norge ca. 1200 nye Norsk Standard. 95 % av disse 
er utarbeidet som felles europeiske standarder.

■ Standard Norge eier 80 % av Pronorm AS, som er standardiseringens 
salgs- og markedsføringsselskap.

■ Standard Norge er medlem av og representerer Norge i den internasjonale 
standardi seringsorganisasjonen ISO og den europeiske standardiserings-
organisasjonen CEN.

■ Organisasjonen drives etter prinsippet om non-profitt, i den forstand at alle 
inntekter tilbakeføres til aktivt standardiseringsarbeid.

■ Standard Norge ble etablert på stiftelsesmøte 24. juni 2003, og startet sin 
virksomhet 1. november 2003.

Visjon

Standard Norge skal være en anerkjent arena for verdiskaping og samfunnsnytte

Forretningsidé:

• Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal 
standardisering i Norge.

• Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, 
større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet.

• Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver.
i globale nettverk.



Personale
Ved utgangen av 2004 hadde Standard Norge 68 medarbeidere. 64 av disse var fast
ansatte, fordelt på 61,9 årsverk. Fordelingen var 40 % kvinner og 60 % menn. 
Gjennomsnittsalder var 51,7 år, og gjennomsnittlig ansettelsestid var 11,4 år.

Arbeidsmiljø
I 2004 var det totale sykefraværet 3,6 %. Standard Norge er tilknyttet bedriftslegeordning.
29. oktober ble det inngått avtale om å etablere Standard Norge som en IA-bedrift 
(inkluderende arbeidsliv). Ordningen vil bli implementert i 2005.

Standard Norges arbeidsmiljøutvalg har som oppgave å ivareta arbeidsmiljøet 
i organisasjonen. Utvalget har i 2004 bestått av:

Sigurd B. N. Uggen (ansattes representant)
Grethe Dønhaug (verneombud)
Odd Bjørnstad (personalsjef)
Trine Tveter (adm. direktør)

Arbeidsmiljøutvalget har avholdt ett møte i 2004, og behandlet følgende saker: 
Konstituering av utvalget, valg av arbeidsform, branninstruks inkl. brannvernleder, 
og etablering av Standard Norge som en IA-bedrift.

Organisasjon og personale

Trine Tveter
Adm. direktør

Ivar Jachwitz
Viseadm. direktør

Stabsfunksjoner

Trine Tveter
Avd. sjef

Marked/salg

Magne Kalstad
Adm. direktør

Ressurser
Administrasjon

Fagteam 1
Fagteam 2
Fagteam 3

Støtte
Kjerne

Kontordrift
Økonomi

IT

Tom Høseggen
Avd. Sjef

Ressurser
Standardisering Kurs Informasjon

Markedsområde
Petroleums-

industri

Markedsområde
IKT

Markedsområde
Industri og
produksjon

Markedsområde
Helse, mat 

og miljø

Markedsområde
tjenester og 

samfunn

Markedsområde
Bygg, anlegg
og eiendom

Organisasjonskart per 31. desember 2004

Markedsområdene Petroleumsindustri og Bygg, anlegg og eiendom 
har hvert sitt sektorstyre som faglig overordnet.

Vi er klare 
– Åpningsmarkering 
13. januar
En vellykket åpningsmarkering
13. januar 2004 samlet 
nærmere 250 deltakere fra
mange områder i nærings- 
og samfunnsliv. De ulike 
innlederne bidro til å belyse 
de utfordringer Standard Norge
står overfor, og hvilke 
forventninger og krav som
stilles fra markedet. Statsråd
Ansgar Gabrielsen i Nærings-
og handelsdepartementet holdt
åpningsinnlegget.
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ISO 9000 – trenger 
vi en oppdatering?
Som en fast rutine innenfor
standardisering skal alle
standarder med jevne mel-
lomrom tas opp til vurdering.
Nå er turen kommet til 
standardene i ISO 9000-serien, 
NS-EN ISO 9001 Systemer for
kvalitetsstyring - Krav og 
NS-EN ISO 9004 Systemer for
kvalitetsstyring - Retnings-
linjer for prestasjonsforbed-
ringer. Begge standardene
kom i ny utgave i 2000. 
Spørsmålet er om det er behov
for å gjøre endringer i disse,
og i tilfellet hva. Arbeidet har
en langsiktig plan og eventu-
elle nye utgaver av standard-
ene er ikke planlagt før i 2008. 

Nøkkeltall
2004 2003 2002 2001

Antall fastsatte Norsk Standard 1 094 1 219 1 191 1 267

hvorav blant annet 
Nasjonale 22 32 11 6
Europeiske (NS-EN og NS-EN ISO) 1 058 1 181 1 165 1 236
Internasjonale (NS-ISO) 14 6 15 25
Oversettelser 40 48 44

Totalt antall Norsk Standard 13 289 12 488 11 775 10 778

Norske sekretariat og lederverv
ISO* 39
– sekretariat 16 19
– lederverv 16 35
CEN* 20
– sekretariat 24 5
– lederverv 17 23

* For 2002 er det ikke foretatt fordeling på sekretariat og lederverv, slik at tallet er et
samletall.

Norsk engasjement i tekniske komiteer
ISO/TC 68 74 78
CEN/TC 150 147 150
Antall deltakere ca 900 ca 900 ca 900

Høring og avstemminger
Forslag på nasjonal høring 1 647 1 052 1 324
Avstemminger CEN 490 323 649
Avstemminger ISO 375 232 442

Inntekter (i 1000 kr)** 
Driftsinntekter 66 107
hvorav blant annet
Salgsinntekter* 25 757
Statstilskudd 24 800

Utgifter (i 1000 kr)** 
Driftsutgifter 63 126
hvorav blant annet
Lønn – personalkostnader 35 578
Varekjøp 412

Årsresultat 3 520

** Tall for tidligere år er ikke oppgitt ettersom 2004 var det første hele driftsåret 
for Standard Norge.



Virksomhetens art og hvor den drives
Standard Norge (SN) er en uavhengig
medlemsorganisasjon som utvikler 
standarder for de fleste områder i 
samfunnet. Organisasjonen skal utarbeide
nasjonale standarder, delta i arbeid i de
internasjonale standardiseringsorganisa-
sjonene CEN og ISO og fremme standardi-
seringen og dens betydning. Standard
Norge fastsetter Norsk Standard basert
på forslag til standarder utarbeidet
nasjonalt eller i samarbeidende inter-
nasjonale organisasjoner.

Standard Norge har 68 medarbeidere, og
virksomheten er etablert i Strandveien 18
på Lysaker i Bærum kommune.

Hovedtrekk for virksomheten 2004
Standard Norge startet sin virksomhet 
1. november 2003 og kan nå se tilbake på
det første hele året i full drift. Styret har
vært svært opptatt av at synergier og
effektiviseringsgevinster ved samlingen
kan realiseres så raskt som mulig. 
Et betydelig organisasjonsutviklingsarbeid
har derfor vært gjennomført for å etablere
en driftsform og organisering av arbeidet
som sikrer den måloppnåelse som var
forutsatt ved samlingen av de tidligere
standardiseringsorganisasjonene i 
Standard Norge. Allerede i løpet av 2004
er det oppnådd vesentlige rasjonaliser-
ingsgevinster i administrative funksjoner
samtidig som en større andel av arbeids-
styrken driver standardiseringsarbeid.

Organisasjonsutviklingen har vært en
krevende prosess som er gjennomført
samtidig med god ivaretakelse av den 
løpende produksjon og tjenesteyting. 
Innsatsen fra de ansatte har vært 
betydelig.

Betydningen av standardiseringsarbeidet
er økende. Standarder er et viktig virke-
middel for effektivisering og konkurranse-
dyktighet, og gjør nytte for seg på stadig
flere områder i samfunnet. Dette er en
trend som gjør seg gjeldende både

nasjonalt og internasjonalt. Særlig er
Europakommisjonen en drivkraft for å ta
i bruk standarder på stadig nye områder,
for eksempel miljøområdet, tjeneste-
sektoren og innenfor samfunnssikkerhet. 

Antall standarder som er fastsatt som
Norsk Standard, økte fra 12 488 ved 
årsskiftet 2003/2004 til 13 289 ved
utgangen av 2004. I 2004 ble det utar-
beidet 1247 nye standarder i ISO og 1385
nye standarder i CEN.

Mesteparten av Standard Norges arbeid er
knyttet opp mot CEN og ISO. Norge deltar
aktivt i disse organisasjonene og opprett-
holder ansvar og prioriterer deltakelse på
områder som er av betydning for norske
interesser. Av de om lag 2000 norske 
ekspertene som er engasjert i arbeidet,
deltar over 900 i de internasjonale komite-
ene og deres arbeidsgrupper. Det er i
særlig grad næringslivet som deltar i
arbeidet. Verdien av denne egeninnsatsen
er i størrelsesorden 100 mill. kroner per
år. 

Standard Norge er også engasjert i verv
på styrenivå i disse organisasjonene. 

Økonomi
Standard Norges økonomiske fundament er
basert på salg av standarder og tilhørende
produkter, samt tilskudd fra Nærings- og
handelsdepartementet og private og offent-
lige interessenter. Salg av standarder 
utarbeidet av Standard Norge, skjer
gjennom datterselskapet Pronorm AS. 
Royalty fra salget utgjør en betydelig del
av inntektsgrunnlaget for organisasjonen.
I 2004 utgjorde tilskuddet fra Nærings- og
handelsdepartementet (NHD) 24,8 mill.
kroner og tilbakeførte inntekter (royalty)
fra Pronorm AS 18,243 mill. kroner. 
Inntektene fra Pronorm AS skal dekke
kostnader Standard Norge har i forbind-
else med utarbeiding av standardene.
Driftsinntektene var totalt på 66,107 mill.
kroner og det samlede resultat etter
finansinntekter var et overskudd på 3,520

Styrets årsberetning 2004

Nye bygge- og 
anleggskontrakter
Arbeidet med å revidere 
NS 3430 Alminnelige 
kontraktsbestemmelser 
om utførelse av bygg- og
anleggsarbeider ble sluttført 
i 2004. Som en følge av dette
arbeidet har vi fått en ny
standard, NS 8405 Norsk
bygge- og anleggskontrakt.
Dermed er det NS 8405 som
blir den sentrale standardkon-
trakten på entrepriserettens
område. 
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Europeisk 
standardisering 
av tjenester
Tjenestesektoren en viktig del
av det indre markedet og står
for 70 % av samlet arbeids-
styrke. EU-kommisjonen
ønsker å få vurdert på hvilken
måte standarder kan bidra til
utviklingen av det indre marked
innenfor tjenestesektoren, 
og har gitt et mandat til de
europeiske standardiserings-
organisasjonene CEN, 
CENELEC og ETSI om utvikling
av et standardiseringsprogram
for tjenester. 

mill. kroner. For konsernet ble driftsinn-
tektene 86,130 mill. kroner og konsernre-
sultatet etter finans og skatt ble et 
overskudd på 3,253 mill. kroner. Det posi-
tive resultatet har sammenheng med
lavere pensjonskostnader enn forventet.

Alle omstillingskostnader knyttet til
gjennomføring av samlingen og organisa-
sjonsutviklingen er utgiftsført i 2004. 

Videre drift
Årsregnskapet er utarbeidet etter forut-
setningene om videre drift. Standard 
Norges eiendeler utgjorde ved årsskiftet
39,094 mill. kroner. Fri egenkapital
utgjorde 21,962 mill. kroner.

For gjennomføringen av Standard Norges
standardiseringsprosjekter må det sikres
tilstrekkelig finansiering gjennom tilbake-
ført royalty fra salg av standarder, bidrag
fra de involverte interessenter og ved
midler fra NHD-bevilgningen.

Finansiell risiko
Standard Norge har ikke eiendeler eller
gjeld som i særlig grad er utsatt for
finansiell risiko. På driftssiden utgjør
statstilskudd ca 29 % av driftsinntektene
og organisasjonens aktivitetsnivå er i
betydelig grad avhengig av tilskuddenes
fremtidige størrelse. Organisasjonen er i
liten grad påvirket av valutarisiko.

Styret legger vekt på at Standard Norge nå
er optimalt organisert for å kunne utføre
sine oppgaver på en mest mulig effektiv
måte og med god kontroll over forventede
inntekter og kostnader.

Nye oppgaver
I tillegg til videreføring av arbeid på tradi-
sjonelle områder oppstår det stadig
muligheter for å bruke standarder på nye
områder. Standardiseringen bidrar til
sikre og funksjonelle tekniske løsninger
som gir påregnelighet i forhold til ønsket
ytelse og kvalitet.

Som eksempler på slike områder nevnes
tjenesteyting, helse og omsorg, miljø,
energieffektivisering, fiskeri og havbruk,
IKT og elektronisk forretningsdrift,
herunder e-læring, e-baserte drift-
systemer og e-government. Et annet
område med stor internasjonal oppmerk-
somhet der det er under vurdering en
rekke standardiseringsprosjekter, er 
samfunnssikkerhet. Dette gjelder bl.a.
store ulykker, bekjempelse av terrorisme,
beskyttelse av kritisk infrastruktur og
koordinering mellom sivil og militær 
innsats for å forebygge og håndtere slike
hendelser. De ovennevnte oppgavene
håndteres først og fremst på det interna-
sjonale plan og krever i større grad enn
tradisjonell standardisering, et engasje-
ment fra norske myndigheters side.

Arbeidsmiljø
I 2004 var det totale sykefraværet på 3,6 %.
Egenmeldingsfraværet var 0,4 %. Syke-
fravær lenger enn én måned utgjorde 
1,6 %. Standard Norge har etablert
bedriftslegeordning.

Standard Norge arbeider kontinuerlig med
å forbedre arbeidsmiljøet, herunder vekt-
legging av likestilling. Av de ansatte er 
40 % kvinner. De fordeler seg på alle typer
stillingskategorier. 

Verneombud har blitt valgt og det ble
etablert et arbeidsmiljøutvalg. Medarbeid-
ere i Standard Norge har gjort et godt
arbeid gjennom året.

Standard Norge har
inngått avtale om å bli 
IA-bedrift (inkluder-
ende arbeidsliv). Avtalen
vil bli implementert i
første halvdel av 2005. 
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NS 3420-nytt i ny drakt
Dette er et tidsskrift som 
presenterer nyheter om en 
av de viktigste og største
standardene vi har i Norge, 
NS 3420. Hensikten er å gi
ajourført informasjon som
brukerne har nytte av vedrør-
ende innhold og nye utgaver 
av standarden. Tidsskriftet
utgis nå i pdf-format om lag en
gang per måned. Du finner det
på www.standard.no.

Ytre miljø
Standard Norge driver ingen virksomhet
som direkte påvirker det ytre miljøet, og
har ingen andre utslipp enn det som
følger av vanlig kontorvirksomhet.

Resultatdisponering
Standard Norges virksomhet gav i 2004
et positivt resultat på 3,520 mill. kroner.
Overskuddet er tilført organisasjonens
egenkapital.

Lysaker 6. april 2005
I styret for Standard Norge

Thor Håkstad
Styrets leder

Sverre A. Larssen
Styrets nestleder

Siri Bjerke Olav Fossgard

Gro Rødland Trine Lise
Sundnes

Jan-Erik
Erichsen

Trine Tveter
Adm. Dir

Merete Holmen
Murvold

Guri Kjørven
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Resultatregnskap

Fredete og verne-
verdige bygninger
En helt ny Norsk Standard, 
NS 3423 Tilstandsanalyse av
fredete og verneverdige 
bygninger, har kommet på
markedet. Målet med stand-
arden er å gjøre det enklere 
å planlegge og gjennomføre
vedlikehold på bygninger.
Standarden beskriver hvordan
fredete og verneverdige 
bygningers tilstand skal 
kartlegges, og hvordan behov
for nødvendige tiltak skal angis
slik at bygningene kan bringes
opp på et ordinært vedlike-
holdsnivå og holdes der. 
Tilstandsanalysen skal danne
grunnlag for en detaljert 
planlegging og gjennomføring
av nødvendige tiltak. 

Konsern1 Mor2

2004

46 490 791
24 800 001
14 827 152

12 500
86 130 444

6 624 752
42 110 370

778 930
34 036 513
83 550 565

2 579 879

392 137
268 411

9 246
67 537

583 765

3 163 644

-89 640

3 253 284

DRIFTSINNTEKTER
Salgsinntekter
Statstilskudd
Andre driftsinntekter
Gevinst ved avgang driftsmidler
SUM DRIFTSINNTEKTER

DRIFTSKOSTNADER
Varekostnader
Lønnskostnader m.m.
Ordinære avskrivninger
Andre driftskostnader
SUM DRIFTSKOSTNADER

DRIFTSRESULTAT

Renteinntekter
Andre finansinntekter
Rentekostnader
Andre finanskostnader
FINANSRESULTAT

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT

Skattekostnad på ordinært resultat

ÅRSRESULTAT

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital
Overført fra annen egenkapital
Sum overføringer

2004

25 756 721
24 800 001
15 550 754

66 107 476

412 248
35 578 144

285 783
26 849 970
63 126 144

2 981 332

345 347
216 587

1 664
21 618

538 653

3 519 985

3 519 985

3 519 985
0

3 519 985

2003 Note

4, 5
1

9

20033

3 152 587
4 133 334
4 375 277

11 661 198

377 394
7 392 487

32 858
6 619 862

14 422 601

-2 761 403

88 187
0

145
761

87 281

-2 674 122

-2 674 122

0
2 674 122

-2 674 122

1 Omfatter Standard Norge og datterselskapet Pronorm AS.
2 Omfatter Standard Norge.
3 Standard Norge startet sin virksomhet 1. november 2003, slik at tallene 
for 2003 kun omfatter 2 måneders drift.



Balanse per 31. desember

Universell utforming
Hver dag treffes det beslut-
ninger som påvirker mennesk-
ers mulighet for tilgang til 
bygninger, utemiljø, tjenester
eller varer som bygges eller
fornyes. Samfunnet er ikke
utformet og tilrettelagt for 
alle, og mange hindres i sin
utfoldelse og deltakelse. I 2004
bevilget Sosialdepartementet
1,4 millioner kroner til 
Standard Norge som tilskudd
til standardiseringsarbeid for 
å fremme prinsippene om
«universell utforming». 
Universell utforming vil si at
økt tilgjengelighet i størst
mulig grad løses gjennom
ordinære, generelle tiltak som
en naturlig del av produkt-
design, arkitektur, planlegging
og service.
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2004

443 651
72 573

516 224

1 975 801

125 000
5 222 041
5 347 041

7 839 066

545 990

8 509 237
1 243 284
9 752 521

24 613 372

34 911 883

42 750 948

2003 2003

315 730

1 395 000
100 000

1 495 000

1 810 730

5 114 430
3 741 455
8 855 885

19 258 083

28 113 968

29 924 698

2004

1 031 093

2 400 000
125 000

5 222 041
7 747 041

8 778 134

8 220 046
1 219 623
9 439 670

20 876 556

30 316 226

39 094 360

EIENDELER

Anleggsmidler :
Immaterielle eiendeler
Web-design, software
Utsatt skattefordel
Sum immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler
Aksjer i Pronorm AS
Andre aksjer
Obligasjoner
Sum finansielle anleggsmidler

SUM anleggsmidler

Omløpsmidler :

Varelager

Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter

SUM omløpsmidler

SUM EIENDELER

Note

1
9

1

2
2
2

7

3
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Hvordan gjøre leke-
plassen sikrere?
Dessverre skjer det ulykker på
våre lekeplasser, for eksempel
ulykker der barn har blitt
hengende fast i eller falt ned
fra lekeplassutstyret, eller
hendelser der utstyret har blitt
ødelagt ved bruk eller ukyndig
vedlikehold. En del av barns
læring er å utforske sine
omgivelser. Dette stiller store
krav til de som skal produsere
lekeplassutstyr og ha ansvaret
for sikkerheten. Å utforme en
lekeplass hvor barn aldri
skader seg, er umulig, men
målet er å redusere antallet
alvorlige skader. 

Til standardene for lekeplass-
utstyr, NS-EN 1176 Lekeplass-
utstyr, del 1-7 og NS-EN 1177
Støtabsorberende lekeplass-
underlag, er det kommet en ny
veiledning på norsk, 
«Lekeplassutstyr - Sikkerhet
på lekeplasser i Europa». 
Veiledningen er tenkt brukt
sammen med standardene.
Den gir en bedre forståelse 
av sikkerhetskravene, og viser
eksempler som illustrerer fri
fallhøyde, sikkerhetssoner,
fritt bevegelsesrom, farlige
åpninger og utforminger. 

2004

21 962 046
-140 149
564 963

22 386 860

4 253 410
4 253 410

3 722 648
0

4 874 441
7 513 589

16 110 678

42 750 948

2003 2003

15 789 009

15 789 009

3 444 930
3 444 930

3 495 988

2 994 687
4 200 084

10 690 759

29 924 698

2004

21 962 046

21 962 046

4 253 410
4 253 410

2 093 298

3 859 833
6 925 772

12 878 903

39 094 360

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital:

Innbetalt egenkapital
Aksjekapital

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Udekket tap
Minoritetsinteresser
Sum egenkapital

Gjeld:

Avsetning forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Sum avsetning forpliktelser

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldige off. avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

Note

6

5

9

Lysaker 6. april 2005
I styret for Standard Norge

Thor Håkstad
Styrets leder

Sverre A. Larssen
Styrets nestleder

Siri Bjerke Olav Fossgard

Gro Rødland Trine Lise
Sundnes

Jan-Erik
Erichsen

Trine Tveter
Adm. Dir

Merete Holmen
Murvold

Guri Kjørven



Internasjonal standard
for sosialt ansvar
ISO har besluttet å utarbeide
retningslinjer for sosialt
ansvar (Social Responsibility,
SR). En standard på dette
området skal gjøre det lettere
for bedrifter, organisasjoner og
myndigheter å implementere
og følge opp sitt ansvar i etiske
spørsmål.

Beslutningen om å starte
standardiseringsarbeid innen-
for dette området ble fattet
etter en ISO-konferanse om
sosialt ansvar i Stockholm i
juni. ISOs tanke er å få fram et
veiledningsdokument som er
skrevet på et enkelt og forstå-
elig språk, og som kan
anvendes av ikke-spesialister.
Felles definisjoner og
bedømmelsesmetoder vil øke
muligheten for å sammenlikne
hvordan ulike aktører
håndterer arbeidsmiljø,
arbeidsvilkår og andre sosiale
spørsmål. 

Standard Norge etablerte for
et par år siden en ad hoc-
gruppe på området sosialt
ansvar. Hensikten var å følge
opp det innledende arbeidet i
ISO. Det er deltakelse fra
bedrifter, myndigheter, for-
brukere og partene i arbeids-
livet i referansegruppen. Den
norske ad hoc-gruppen har
vært positiv til arbeidet som nå
igangsettes i regi av ISO. 
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Noter til regnskapet

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med
regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet
etter norske regnskapsstandarder og 
reglene for god regnskapsskikk.

Sammenlikningstall
Standard Norge ble stiftet den 24. juni
2003 ved en sammenslåing av fagorganene
NAS, NBR og NTS, og med oppstart av
drift fra og med 1. november 2003.
Sentralorganet NSF ble innfusjonert i
Standard Norge med regnskapsmessig
virkning fra og med 1. juli 2004. Den korte
driftsperioden i 2003 samt fusjonen i 2004
gjør at fjorårstallene ikke vil være sam-
menlignbare.

Hovedregel for vurdering og 
klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk
er klassifisert som anleggsmidler. Andre
eiendeler er klassifisert som omløps-
midler. Fordringer som forfaller til betaling
innen ett år fra etableringstidspunktet, 
er uansett klassifisert som omløpsmidler.
Ved klassifisering av kortsiktig og lang-
siktig gjeld er analoge kriterier lagt til
grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelses-
kost, men nedskrives til virkelig verdi når
verdifallet forventes ikke å være forbi-
gående. Anleggsmidler med begrenset 
økonomisk levetid avskrives planmessig.
Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt
mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig
verdi som følge av renteendringer.

Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler avskrives over for-
ventet økonomisk levetid. Avskrivningene
fordeles lineært over antatt økonomisk
levetid.

Aksjer og andeler i datterselskap 
og tilknyttet selskap
Aksjer i datterselskaper og felleskontrol-
lert virksomhet er bokført til kostpris.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer 
oppføres til pålydende etter fradrag for
avsetning til forventet tap. Avsetning til 
tap gjøres på grunnlag av en individuell
vurdering av fordringene.

Pensjoner
Ved regnskapsføring av pensjoner er
lineær opptjeningsprofil og forventet 
sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til
grunn. Estimatavvik og planendringer
amortiseres over forventet gjenværende
opptjeningstid i den grad de overstiger 10 %
av den største av pensjonsforpliktelsene
og pensjonsmidlene (korridor). Arbeidsgiv-
eravgift er inkludert i tallene. Pr. 1. juli
2004 ble regnskapsført forpliktelse for
NSF innfusjonert til regnskapsmessig
verdi pr. 31.12.2003. Forpliktelsen pr.
31.12.2004 er beregnet samlet for hele den
fusjonerte organisasjonen. Det vises til
note 5 for endring i forpliktelse.

Konsern
Standard Norge eier pr. 31.12.04 direkte 
80 % av aksjene i Pronorm AS. Konsern-
regnskap blir utarbeidet for første gang i
2004. Det er ikke vist sammenligningstall
for konsernet for 2003.

Anskaffelseskost 01.01.04.
Tilgang i perioden
Avgang i perioden
Samlede av og nedskrivninger
Bokført verdi
Periodens avskrivninger
Prosent ordinære avskrivninger

Data-
programmer

0
523 835

0
0

523 835
0

Biler
0

160 000
0

9 000
151 000

9 000
33 %

Inventar /
utstyr

348 588
884 097

0
876 427
356 258
276 783

33 %

Totalt
348 588

1 567 932
0

885 427
1 031 093

285 783

Note 1 Varige driftsmidler 

Mor
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Krav til utstyr på 
oppdrettsanlegg
Ifølge beregninger rømmer det
årlig rundt 600 000 fisk fra
norske oppdrettsanlegg.
Rømming blir av myndighetene
vurdert til å være den mest
negative siden ved fiskeopp-
drett, både på grunn av de
økonomiske tapene rømming
innebærer, og fordi rømt fisk
er et miljøproblem.

En vesentlig grunn til de
mange rømmingene er trenden
med at oppdrettsanlegg plass-
eres i værharde områder,
samtidig som det ikke har 
eksistert enhetlige krav til
utstyr brukt til oppdrett inntil
forskriften med tilhørende
standard ble utgitt.

Hensikten med standarden, 
NS 9415 Flytende oppdretts-
anlegg - Krav til utforming,
dimensjonering, utførelse,
installasjon og drift, er å
redusere risikoen for rømming
som følge av teknisk svikt og
feilbruk av oppdrettsanlegg. 

Konsern

Note 2 Aksjer datterselskap og felleskontrollert virksomhet

Aksjene i datterselskapet Pronorm AS er bokført til kostpris. Standard Norge eier
direkte 80 %. Egenkapitalen i selskapet (100 %) var pr. 31.12.04 kr 2 824 814 og 
underskudd etter skatt i 2004 var kr -266 698.

Note 3 Bankinnskudd

Til dekning av ansattes skattetrekk er det innsatt kr 1 944 052 på egne konti i Mor, 
og kr 2 345 583 i Konsernet. 

Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser til ansatte

Mor

Konsern

Anskaffelseskost 01.01.04.
Tilgang i perioden
Avgang i perioden
Samlede av og nedskrivninger
Bokført verdi
Periodens avskrivninger
Prosent ordinære avskrivninger

Data-
programmer

760 077
869 461

0
662 051
967 486
253 359

Biler
350 000
160 000

-350 000
9 000

151 000
44 000

33 %

Inventar /
utstyr

935 363
1 488 775

0
1 123 172
1 300 966

481 571
33 %

Totalt
2 045 440
2 518 236
-350 000

1 794 223
2 419 452

788 930

Selskap:
Nemko Certification Systems 
Pronorm AS
SUM

Selskapets
aksjekapital

1 000 000
3 000 000

Pålydende
i kroner

100
1 000

Antall
aksjer
1 250
2 400

Verdi i
balansen

125 000
2 400 000
2 525 000

Lønnskostnader
Lønninger/ honorar
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum
Antall ansatte pr. 31.12.

2004
29 608 998

4 880 054
321 412
767 680

35 578 144
68

2003
5 966 604

832 049
114 040
479 794

7 392 487
73

Ytelser til administrerende direktør
Lønn
Annen godtgjørelse
Sum ytelse til administrerende direktør
Godtgjørelse til styret

2004 
918 764

48 085
966 849
277 150

2004
34 451 661

5 679 843
846 514

1 132 352
42 110 370

82

Lønnskostnader
Lønninger/ honorar
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum
Antall ansatte pr. 31.12.



Ny versjon av NS 3420
NS 3420 er det norske beskriv-
elsessystemet for bygg, anlegg
og installasjoner. Standarden
inneholder tekniske bestem-
melser, spesifiserende tekster
og mengderegler, og benyttes
oftest til å lage beskrivelser
for å hente inn anbudspriser
på byggearbeider, men den
kan selvsagt også benyttes til
dokumentasjon og prosjekt-
styring om det ikke skal
hentes inn anbudspriser. 
Med kodene som er knyttet til
de spesifiserende tekstene er
det enkelt å samle erfarings-
priser for kalkulasjon og pris-
ing. Versjon 3.3 av NS 3420 ble
utgitt i 2004, og følgende deler
ble revidert: Del 0: Fellesbe-
stemmelser, Del H: Grøfter,
rørledninger, kummer og
brønner, og Del I5: Funda-
menter for veier, baner og
plasser.

14

Honorar for revisjon og regnskapsmessig bistand eksklusiv mva.

Mor Konsern
Revisjon 144 300 194 300
Andre tjenester 132 400 133 400

Note 5  Pensjonsmidler og -forpliktelser

Organisasjonen har pensjonsordninger som omfatter samtlige ansatte. Ordningene gir
rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår,
lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. 
Forpliktelsen er dekket gjennom et forsikringsselskap. I tillegg har organisasjonen
usikrede forpliktelser som dekkes over drift.

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn
vanlig benyttede forutsetninger innenfor forsikring.

Mor

I balanseført forpliktelse for 2003 på kr 7 918 505 som vist ovenfor, inngår NSF med 
kr 4 473 575. Dette vil da utgjøre differansen mellom note og balanseført forpliktelse 
pr. 31.12.2003 i regnskapet som viser kr 3 444 930.

Datterselskap
Pensjonsforpliktelse i datterselskapet Pronorm AS er dekket gjennom et forsikrings-
selskap og gjelder for alle ansatte, men er ikke balanseført pr. 31.12.04.

I følge aktuar er beregnet pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift kr 301 481.
Netto pensjonsmidler til markedsverdi utgjør pr. 31.12.04 kr 128 400.

Note 6 Egenkapital

Mor

Økonomiske forutsetninger:
Diskonteringsrente
Forventet lønnsregulering/pensjonsøkning/G-regulering
Forventet avkastning på fondsmidler

6 %
3 %
7 %

Beregnede 
pensjonsforpliktelser
Pensjonsmidler 
(til markedsverdi)
Netto pensjonsforpliktelser
Ikke resultatført virkning 
av estimatavvik
Beregnet pensjons-
forpliktelser 
Arbeidsgiveravgift
Tidsavvik betalt premie
Balanseført forpliktelse

Sikrede
ytelser

65 564 340

65 203 389
360 951

-204 235

156 716
89 255

354 749
245 971

Usikrede
ytelser

3 082 435

0
2 964 787

205 272

3 287 707
364 983

0
3 652 690

2004

68 646 775

65 203 389
3 443 386

1 037

3 444 423
454 238
354 749

4 253 410

2003

69 916 660

62 249 371
7 667 289

0

7 667 289
204 598

46 618
7 918 505

Endring

1 269 885

-2 954 018
4 223 903

-1 037

4 222 866
-249 640
-308 131

3 665 095

Egenkapital 01.01.04
Innfusjonert NSF
Resultat 2004
Egenkapital  31.12.04                                                  

Sum
egenkapital
15 789 009

2 653 052
3 519 985

21 962 046

Annen
egenkapital
10 293 468

2 953 052
3 519 985

16 766 505

Styrets
disposisjon

5 195 541

5 195 541

Kapital-
konto

300 000
-300 000

0
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NS 3473 
nå også på engelsk
NS 3473 Prosjektering av
betongkonstruksjoner -
Beregnings- og konstruksjons-
regler, kom i ny og revidert
utgave i 2003. På grunn av
behovet har den nå også blitt
oversatt og utgitt i en engelsk-
språklig versjon.

Konsern

Note 7  Kundefordringer

Mor

Konsern

Note 8 Obligasjoner

Obligasjoner er vurdert som langsiktig investering og beholdningsført i 
Verdipapirsentralen (VPS). Beholdningen er bokført til nominell verdi.

Note 9 Skattekostnad

Spesifikasjon midlertidige forskjeller

Utsatt skattefordel pr. 31.12.04 er balanseført med kr 72 573.

Egenkapital 01.01.04
Innfusjonert NSF
Resultat 2004
Egenkapital  31.12.04 

Sum
egenkapital
16 180 521

2 953 052
3 253 284

22 386 860

Annen
egenkapital
15 562 219

2 953 052
3 446 773

21 962 046

Udekket tap
0

-140 149
-140 149

Minoritet
618 302

-53 340
564 963

Kundefordringer til pålydende
Avsetning for beregnet tap
Bokført verdi

2003
5 305 890
-191 460

5 114 430

2004
8 306 889

-86 843
8 220 046

Kundefordringer til pålydende
Avsetning for beregnet tap
Bokført verdi

2004
8 696 080
-186 843

8 509 237

Årets skattekostnad beregnes slik:
Resultat før skattekostnad
Endring midlertidig forskjeller
Permanente forskjeller
Årets skattepliktig inntekt
Anvendelse av underskudd 
Grunnlag betalbar skatt

Betalbar skatt 
Endring utsatt skatt
Årets skattekostnad/-inntekt

2004
-356 338
-249 157

36 193
-569 301

0
0

0
-89 640
-89 640

Driftsmidler
Fordringer
Regnskapsmessig avsetning
Sum midlertidige forskjeller
Underskudd til fremføring
Sum netto midlertidige forskjeller
Herav utsatt skatt/skattefordel (28 %)

2004
336 774
-26 663

0
310 111

-569 301
-259 190
-72 573

2003
143 551
-82 596

0
60 955

0
60 955
17 067

Endring
-193 224

-55 953

-249 157
569 301
320 145
89 640
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Hvordan kan 
standardisering 
fremme et indre
marked for transport? 
Transportvirksomheten i
Europa står overfor store
utfordringer med krav fra
transportindustrien og deres
underleverandører, operatører
og tjenestetilbydere innenfor 
et geografisk og teknisk 
mangfold over hele kontinentet. 
Et viktig anliggende for
europeisk transportindustri 
er fremtidig prioritering av
områder for standardisering,
og hvordan disse standardene
kan møte behovene i markedet.

De europeiske standardiser-
ingsorganisasjonene CEN,
CENELEC og ETSI arrangerte 
i samarbeid med EU-kommi-
sjonen og EFTA-sekretariatet
en konferanse i Brussel 
3. og 4. november 2004 med
følgende tema: Transport –
Getting there with European
standards – The benefits of
standardization for a single
marked in transport, for
nettopp å belyse disse 
problemstillingene.

Revisors beretning



Redesign av 
hjemmesiden
I forbindelse med fusjonering
og omorganisering ble
hjemmesiden redesignet og
kom i ny versjon i juni 2004.
Målet har vært å gjøre
hjemmesiden mer bruker-
vennlig, og det er spesielt tre
områder som er prioritert: 

• Standarder og relaterte 
produkter: øverst til høyre på
hjemmesiden vil du finne
funksjonalitet slik at du kan
søke og eventuelt bestille
standarder og andre 
produkter.

• Fagområder: utvalgte, viktige  
og store som vi jobber innen-   
for vil du finne som egne 
menyvalg i underkant av 
toppfeltet. 

• Standardiseringsorganisa-
sjonene: under logoene 
nederst i menyen til venstre
kan du finne lenker til disse.
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Aktivitet i 2004
Åpningsmarkering
Året 2004 ble innledet med å invitere 
medlemmer og interessenter til en 
åpningsmarkering. Hensikten med mark-
eringen var å vise både mangfoldet og
mulighetene innenfor Standard Norges
virksomhetsområde. Nærings- og hand-
elsministeren var en av hovedinnlederne
på markeringen som samlet ca. 250
deltakere.

Under samme tak
Våren 2004 flyttet Norsk Elektroteknisk
Komite (NEK) inn i tilstøtende lokaler til
Standard Norge. Ser man bort fra post- 
og telestandardiseringen, er dermed
standardiseringen i Norge samlet på ett
sted med de gevinster og forenklinger
dette kan gi for brukere og interessenter.
Samlokaliseringen har stimulert til kon-
kret faglig samarbeid på enkelte områder.

Kurs og seminar
Kurs har vært et av satsningsområdene
for Standard Norge i 2004. I løpet av året
ble det arrangert til sammen 12 åpne kurs
som samlet over 400 deltakere. Noen av
arrangementene ble avviklet i samarbeid
med eksterne fagmiljø/firma som 
Petroleumstilsynet, Statoil og Norsk
Hydro. Kursene omhandlet presentasjon
og praktisk innføring av nye og reviderte
standarder av betydning for vareproduser-
ende industri, bygg og anleggssektoren
samt IKT-bransjen. Kurs rettet mot 
petroleumsindustrien omhandlet primært
reviderte NORSOK-standarder. 

I tillegg har det blitt gjennomført hele 
25 kurs spredt over hele landet om den
reviderte kontraktstandarden, NS 8405
Norsk bygge- og anleggskontrakt. Kurs-
ene har blitt arrangert i samarbeid med
entreprenører, organisasjoner, utbyggere
og konsulentmiljøer. 

Informasjon om standardisering
Informasjon om pågående standardiser-
ingsarbeid og fremtidige muligheter har

blitt presentert gjennom møtevirksomhet,
foredrag og bidrag til tidsskriftet 
«standard.no». I 2004 ble imidlertid både
«standard.no» og nyhetsbladet 
«NBR-Nytt» lagt ned, og de frigitte res-
sursene ble bruk på annet redaksjonelt
arbeid. Eksempelvis ble det opprette 
samarbeid med utvalgte/aktuelle fagtids-
skrifter om å levere stoff fra standardi-
seringen.

Tidsskriftet «Avgjørelser i byggesaker»
hadde fire utgaver i 2004. I tillegg til 
de faste abonnentene ble tidsskriftet 
distribuert i forbindelse med større
arrangement.

Standard Norge har i samarbeid med
Pronorm og Norsk Elektroteknisk Komite
en felles portal på Internett med domene-
navnet www.standard.no. Portalen er et
virtuelt samlingssted for all aktivitet 
innenfor standardiseringen. Der blir
nyheter og alle nettbaserte tjenester, 
bl.a. kjøp av standarder og tilbud om kurs
og seminarer, presentert. I tillegg til en
enklere katalog over Norsk Standard
finnes en internettbasert katalogtjeneste
hvor det er korte sammendrag av stand-
ardene, informasjon om utgåtte stand-
arder og avansert søk og henvisninger til
relaterte produkter.

Internasjonalt ansvar og arbeid
Standard Norge anser det som viktig å
ivareta internasjonale forpliktelser på en
god måte. Først og fremst gjelder dette
forpliktelsene overfor ISO og CEN. 
Statistikkene derifra for 2004 viser at
Standard Norge er på topp når det gjelder
avstemming og til å implementere de nye
standardene.

Året 2004 var et rekordår i CEN. Med den
siste utvidelsen av medlemsland som ble
gjort i 2004, består CEN nå av ialt 28 med-
lemsland. Det er spesielt utvidelsen av
land i Sentral- og Øst-Europa som har
vært merkbar i de siste årene. Antall 
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Celebert besøk på 
Nor-Fishing
I august deltok Standard Norge
og Pronorm med stand på
Nor-Fishing i Trondheim. 
Også Kinas fiskeriminister,
sammen med vår egen, tok en
tur innom standen. Kanskje ble
det gitt noen gode tips vedrør-
ende standarder innenfor 
fiskeri- og havbruksområdet?

Nor-Fishing er en av de største
fiskerimessene i verden, også 
i 2004 befestet den sin posisjon
som en ledende utstyrsmesse
og møteplass for næringen.
Mer enn 900 leverandører fra
hele verden deltok i Trondheim
10. til 13. august, og viste sine
varer og tjenester.

ferdigstilte standarder i CEN var 1204. 
I tillegg ble det utgitt andre dokumenter,
slik at det totale antallet CEN-publika-
sjoner ble på 1385 siste året. CEN har nå
til sammen 9611 gyldige felles europeiske
standarder (EN-standarder) som alle de
28 medlemslandene er forpliktet til å
implementere som nasjonale standarder.
Viseadm. direktør Ivar Jachwitz er leder av
CEN Certification Board som arbeider for
den europeiske merkeordningen Keymark.

Norge var forpliktet til å stemme over 
710 ISO-dokumenter i 2004. Statistikken
viser at Norge også her var i klasse med
aller beste og mest lojale ISO-medlem-
mene. Standard Norge er for tiden 
medlem av ISOs styre, og nedlegger 
et stort arbeid i ISOs komiteer.

Standard Norge har holdt flere interna-
sjonale møter i 2004. I Tromsø og
Lofoten har det vært holdt møter innenfor
helse, i Oslo på områder som betong, 
armering, piktogrammer, ATEX, leke-
plassutstyr og luftambulanser, og
i Stavanger på arbeidsmiljø og støy.

For resultatindikatorer på det internasjon-
ale engasjementet vises det til kapitelet
om nøkkeltall.

Markedsområder
Etter den interne omorganiseringen som
ble gjennomført i 2004, er det faglige
arbeidet i Standard Norge delt inn i seks
ulike markedsområder. Nedenfor er en
beskrivelse av viktige standardiserings-
prosjekter innenfor de ulike områdene.

Industri og produksjon
På lettmetallsiden (aluminium og 

magnesium), hvor Norge har en
domi-nerende posisjon, har 

Standard Norge ansvaret for to
sekretariater i ISO og ett

sekretariat i CEN. For alle
sekretariatene er det god
faglig og økonomisk støtte

fra fagmiljøet, hovedsakelig Hydro 
Aluminium. ISO/TC 226 «Materials for the
production of primary aluminium» har et
omfattende arbeidsprogram med 
28 aktive prosjekter, og i 2004 ble det
utgitt 9 ISO-standarder. ISO/TC 79/SC7
«Magnesium» har arbeidet med to stand-
arder i 2004, som begge er godkjent og 
vil bli utgitt i Norge i 2005.
CEN/TC232/WG5 «Drawn and extruded
products of aluminium» startet i 2004 på
arbeidet med revisjon av 19 europeiske
standarder.

Innenfor stål har arbeidet vært fokusert
på sluttføringen av revisjonen av de
europeiske standardene for konstruk-
sjonsstål. Standardene er blant de 
viktigste for norsk mekanisk industri. 
Hele serien på seks deler ble vedtatt
høsten/vinteren 2004. En standard som
beskriver dokumentasjon/sertifikater 
ved materialleveranser, ble vedtatt av 
CEN høsten 2004. Arbeidet med å over-
sette disse standardene til norsk ble
påbegynt i 2004.

Etter et omfattende arbeid og med 
betydelig norsk innsats ble den viktige
europeiske standarden for offshorekraner,
EN 13852, ferdig i 2004. Norge har hatt
ledelsen i dette arbeidet, som resulterer 
i at vi får felles europeiske krav til løfte-
utstyr og operasjoner offshore. Disse er
vesentlig strengere enn de amerikanske
kravene som hittil har vært benyttet.

De europeiske maskinsikkerhets-
stanardene ble i 2004 godkjent som 
ISO-standarder. Dette tilsier en global
skjerpelse av kravene til sikker bruk av
maskiner, noe som forventes å redusere
skaderisikoen for operatørene.

Petroleum
Petroleumsbransjen fokuserer på utvikl-
ing og bruk av internasjonale standarder. 
Til sammen 87 norske eksperter fra hele
petroleumsbransjen deltar aktivt i den



Verdens standard-
iseringsdag
Kanskje er ikke World 
Standards Day (WSD) den 
14. oktober blant de mest
kjente «dagene» i løpet av 
et år. Like fullt er den et 
symbol på noe som er viktig
for norsk næringsliv og norske
forbrukere. Standarder gjør
vår hverdag enklere. Tenk bare 
på hva innføring av standard-
format på papir (som A4) og
utformingen av kredittkort har
betydd av økonomiske og
praktiske innsparinger. 
Tema for dagen i 2004, for
øvrig den 35. i rekken, var
«Standards Connect the
World».
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internasjonale standardiseringen. 
ISO/TC 67 dekker tilnærmet all standard-
isering innenfor petroleumsbransjen. 
På dette store området leder Norge 1 av 6
underkomiteer. Denne komiteen har hittil
produsert 14 ISO-standarder, hvorav 
9 har blitt adoptert både som EN- og 
API-standarder. I tillegg leder Norge 10
arbeidsgrupper hvor utvikling av stand-
arder er særlig viktig for Norge.

Sammen med petroleumsbransjen har
Standard Norge startet en prosess hvor
siktemålet er å påvirke internasjonal
standardisering enda sterkere på områder
som er strategisk viktige for den norske
bransjen.

Bransjen har bekreftet at det er nødvendig
å opprettholde en portefølje med NORSOK-
standarder. Disse skal være det nødvend-
ige tillegget til internasjonale standarder
som bransjen har behov for. Behovet er
begrunnet i norske rammebetingelser
eller i mangelen på internasjonale stand-
arder innenfor enkelte områder. NORSOK-
standardene danner et godt grunnlag for
det norske engasjementet i den interna-
sjonale standardiseringsvirksomheten.

Av en portefølje på ca. 80 NORSOK-
standarder har mer enn 40 standarder
vært under behandling i 2004 for å bli
oppdatert med ny kunnskap og for å
reflektere utviklingen innenfor interna-
sjonal standardisering. 19 revisjoner er
utgitt. Blant disse er det to standarder
som i vesentlig grad bidrar til økt 
sikkerhet: én standard om arbeidsmiljø 
og én om sikker bruk av løfteutstyr som
også vil bli tilpasset landbasert industri.

Informasjons- og kommunikasjons-
teknologi (IKT)
En av de største aktivitetene på IKT-
området dette året har vært knyttet til det
internasjonale sekretariatet for standardi-
sering av geografiskinformasjon/geomat-
ikk (ISO/TC 211). Den første serien av

standarder ble ferdig og er i bruk. Norge
har en ledende posisjon i arbeidet,  og har
også ledervervet i komiteen. Standardene
angir hvordan geografiske data skal
beskrives, og har bl.a. avgjørende betyd-
ning på systemer for nøyaktig posisjoner-
ing samt kartlegging av endringer i jord-
ens topografi, f.eks. etter naturkatastrofer. 

Et annet viktig område har vært «alles
bruk av IT», hvor IT-standardiseringen
skal sørge for at datatekniske systemer 
er utformet slik at de kan brukes av alle.
Det har også vært arbeidet med å tilrette-
legge for samiske krav til IT-løsninger
gjennom prosjektet «samIT», som 
gjennomføres på vegne av Kommunal- 
og regionaldepartementet. Standard
Norge har også sekretariatet for Det
europeiske styret for kulturelt mangfold
innenfor IKT (Cultural Diversity Steering
Group, CDSG).

Innenfor ISO/IEC JTC 1 «Grunnstandarder
for IT» har Standard Norge hatt god 
deltakelse. Norge har ledet arbeidet og
gitt innspill til «web-services» og
«accessibility» som ble satt på arbeids-
planen fra 2004. Fra komitévirksomheten
har den faglige oppslutningen om 
«eLæring» (SC 36) og «Biometri» (SC 37)
har vært god. I SC 34 «Beskrivelsesspråk»
har den norske deltakelsen økt i løpet av
2004, og Norge deltar fortsatt i arbeidet
med «IT-sikkerhet» (SC 27). Innenfor
«Multimedia» (SC 29) er det fremdeles
aktivitet, men i mindre grad enn tidligere,
ettersom standardene på flere områder 
er ferdige. 

Bygg, anlegg og eiendom
I tillegg til det betydelig arbeidet som
gjøres med nasjonale standarder på 
bygg- og anleggsområdet, er området
dominert av standardiseringsarbeidet
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Miljøstandarder i 
norsk versjon
NS-EN ISO 14000-standardene
gir internasjonalt anerkjente
metoder for å hjelpe virksom-
heter å bygge opp og drive et
strukturert og systematisk
miljøarbeid. Hensikten er å
oppnå en kontinuerlig forbedr-
ing av virksomhetens miljø-
prestasjon. NS-EN ISO 14001
og NS-ISO 14004, er utarbeidet
for å benyttes i tredjeparts
sertifisering. NS-EN ISO 14001
setter krav til hvordan 
organisasjoner/virksomheter
kan styre sine aktiviteter, 
produkter og tjenester slik at
de i stadig mindre grad skal
påvirke miljøet negativt. 
Virksomheter kan få sertifisert
sitt miljøstyringssystem iht.
denne standarden. 
NS-EN ISO 14004 gir veiled-
ning om oppbygging, iverksett-
ing, samt prinsippene for et
miljøstyringssystem.

i CEN. En stor del av oppgavene har tilknyt-
ning til EU-direktiver, og er dermed knyttet
opp mot norske forskrifter.

Felles nordisk arbeid ledet av Norge for
prøving av nye, forbedrede metoder for
daglig støyeksponering ble avsluttet i
2004. Arbeidet har hatt støtte fra 
Oljeindustriens Landsforening, Nordtest og
nordiske fagmiljøer. Resultatet av arbeidet
innføres som reviderte nasjonale stand-
arder for støymåling på arbeidsplasser.
Etter norsk initiativ startet revisjonen av
tilsvarende ISO-standard under norsk 
ledelse, og med sekretariatet lagt til
Standard Norge.

Det er lagt ned mye arbeid med en ny
standard for smarthusteknologi i bygg
(integrerte tekniske byggningsinstalla-
sjoner). Planen er at standarden (NS 3935)
skal bli tilgjengelig i første halvdel av
2005. Standarden er også presentert 
internasjonalt, og den vil bli en del av en
ny standard som utarbeides i fellesskap
mellom CEN og ISO.

Standardisering i forbindelse med 
EU-direktivet for energieffektivitet i byg-
ninger (2002/91/EF) har vært en viktig
oppgave. Direktivet medførte at 
EU-kommisjonen har bestilt en serie felles
europeiske mandaterte standarder for
å lette implementeringen av direktivet.
Standard Norge har bidratt med å fremme
norske interesser i forbindelse med stand-

ardiseringsprosjektet, og har etablert
en egen prosjektgruppe som

følger det europeiske arbeidet,
og den nasjonale implement-

eringen av direktivet.

Konstruksjonsområdet
har vært dominert av
arbeidet med felles
europeiske standarder
for prosjektering av
konstruksjoner, de
såkalte Eurokodene. 

Eurokodene er en serie på i alt 58 stand-
arder, og i 2004 ble et betydelig antall
ferdigstilt. Nær halvparten er nå vedtatt,
og de resterende ventes å bli vedtatt i
2005/2006. 

Eurokodene legger opp til at de enkelte
land skal ha innflytelse over sikkerhets-
nivå, bestandighetsforhold, klimatiske 
forhold, og andre forhold gjennom bruk 
av parametere. Dette gis som nasjonale
tillegg til standardene. Arbeidet med de
nasjonale tilleggene for Norge er startet,
og vil være en betydelig oppgave de
kommende årene sammen med oversett-
else av sentrale deler av Eurokodene til
norsk.

På det juridiske området har revisjonen 
av NS 3430 ført til en ny standard, NS 8405
Norsk bygge- og anleggskontrakt. I tillegg
er en del av de tidligere blankettene som
er avledet av standarden, revidert og 
ferdigstilt som elektroniske blanketter. 
Det er også utarbeidet et forslag til ny
standardkontrakt for levering av fast 
renhold. Dette forslaget ble sendt på 
høring ved utgangen av 2004.

NS 3420 omfatter beskrivelsestekster 
for bygg, anlegg og installasjoner. Tre nye
deler ble ferdigstilt i 2004. Det gjelder del
0 Fellesbestemmelser, del H Grøfter, 
rørledninger, kummer og brønner og 
del I5 Fundamenter for veier, baner og
plasser. Det ble arrangert flere åpne og
bedriftsinterne kurs om NS 3420. Arbeidet
pågår med en ny del som omhandler 
elektriske distribusjonsnett. Denne delen
vil regulere området for tradisjonelle
elverks-installasjoner, og vil hjelpe 
bransjen til entydig kommunikasjon i 
forbindelse med utbyggingssaker. Dette 
vil gi mer reell konkurranse ved at tilbuds-
underlag blir entydig og komplett. 
Standard Norge utprøver med dette en 
ny måte å utvikle beskrivelsestekster på,
ved at denne nye delen knyttes opp mot
full integrering av teknisk underlag
utviklet av bransjen selv.
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Standard for 
fornøyde kunder
Standarden, NS-ISO 10002
Kvalitetsstyring - Kundetil-
fredshet - Retningslinjer for
organisasjoners behandling 
av klager, gir veiledning i
utforming og gjennomføring 
av en virkningsfull og effektiv
klagebehandlingsprosess,
også for virksomheter som er
knyttet til elektronisk handel.
Den skal tjene både organisa-
sjonen og dens kunder, 
klagere og andre interesse-
parter. Bruk av standarden 
NS-ISO 10002 i klagebehand-
lingsprosessen kan øke 
kundetilfredsheten. Ved å 
oppmuntre kundene til å
komme med tilbakemeldinger
kan man øke kundenes lojali-
tet. Rett behandling av klager
kan medføre forbedringer av
produkter og prosesser, og
forbedre virksomhetens
omdømme. 

Flere forslag som har vært på høring,
gjelder produkter i kontakt med drikke-
vann. Det vil bli stilt krav til både CE-merke
og EAS-merke for slike produkter. Streng-
ere krav til drikkevann og vann i svømme-
basseng medfører mer bruk av kjemikalier.
Det kan endre vannets egenskaper som
igjen kan føre til konstruktive problemer
med påfølgende byggskader. En ny stand-
ard, NS-EN 12764, tar for seg problem i
forbindelse med stillestående vann og
legionella i boblebad.

Arbeidet med å utfylle EØS-avtalens
byggevaredirektiv med harmoniserte
europeiske standarder fortsetter. I 2004
ble det adgang til å CE-merke byggevarer
etter 51 nye europeiske standarder. Der-
med er det i alt 142 typer byggevarer som
kan bli CE-merket med grunnlag i europe-
iske standarder. Det betyr at samsvar med
myndighetenes krav for disse byggevarene
kan dokumenteres ved å bruke felles
europeiske standarder. Dette betyr at 
oppfyllelse av myndighetenes krav kan
dokumenteres ved å bruke disse felles
europeiske standardene.

Helse, mat og miljø
På oppdrag fra Statens forurensingstilsyn
gjennomføres det et miljødataprogram.
Som en del av programmet utvikles det
standarder som sikrer pålitelige og entyd-
ige miljødata. Disse gjør det mulig å
sammenligne data mellom ulike datapro-
dusenter, data fra ulike geografiske
områder og data produsert i forskjellige
tidsrom. Standardene gir bedre tilgjenge-
lighet og utvidet (gjen)bruk av miljødata. 
De bidrar til kostnadseffektiv dataproduk-
sjon og til at det som produseres, innbe-
fattet rådata, støtteparametere, kringin-
formasjon og fysiske miljøprøver, blir tatt
vare på.

De to mest sentrale standardene om mil-
jøstyring, NS-EN ISO 14001 og 
NS-EN ISO 14004, ble revidert og oversatt
til norsk i 2004. Standardene setter krav

til hvordan virksomheter kan styre sine
aktiviteter, varer og tjenester, slik at de i
stadig mindre grad påvirker miljøet nega-
tivt. Hensikten er å oppnå kontinuerlig
forbedring av virksomhetens miljøpresta-
sjon. De nye utgavene har tatt hensyn til
brukernes erfaring siden forrige utgave i
1996. Målet med revisjonen har vært å
gjøre dem lettere å forstå og bruke, i til-
legg til å være bedre i samsvar med krav-
ene i ISO 9000-standardene for kvalitets-
styring. 

Veiledningen "Sikkerhet ved lekeplasser i
Europa" ble utgitt i juni 2004. Opprinnelig
var dette en tysk veiledning som ble over-
satt til norsk og tilpasset til norske for-
hold. 

Deltakelse i CEN/BT/TF «Health care» har
også hatt høy prioritet i 2004. Helse Øst
deltar aktivt i det europeiske arbeidet, og
det er god støtte fra en bredt sammensatt
nasjonal referansegruppe. Målsettingen er
å lage to veiledningsdokumenter til NS-EN
ISO 9001 og NS-EN ISO 9004 til bruk i
helse- og omsorgssektoren. Det første
dokumentet ble ferdig til høring høsten
2004 og forventes å foreligge som ferdig
dokument innen utgangen av 2005. Dette
arbeidet gav ideen om å holde en konfer-
anse om kvalitet i helse- og omsorgs-
sektoren med vekt på erfaringer med bruk
av ISO 9001 innenfor helsesektoren i 
februar 2005.

I 2004 har det vært flere prosjektoppdrag
fra Fiskeridepartementet, som utvikling
av standard for algeplanktonundersøk-
else, revisjon av NS 9400 og vurdering av
mulighetene for internasjonalisering 
innenfor fiskeri og havbruk. Konklusjonen
har blitt at Standard Norge i samarbeid
med interessepartene bør ta et 
initiativ til etablering av en egen teknisk
komité for havbruk innenfor ISO.

En sentral oppgave i 2004 har vært å 
innhente erfaringer fra brukermiljøene om
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NS 3458 Komprimering 
- Krav og utførelse
I 2004 kom en ny Norsk 
Standard som samordner
overordnede krav til utførelse
og kontroll av komprimering
for ulike typer masser. 
Standarden fastlegger all-
menne krav til komprimering
av masser til ulike formål som
grøfter, veier, baner, plasser
og fyllinger, og omfatter
sprengt stein, knuste materi-
aler (pukk, kult, betong), grus,
sand, silt, leire, lette masser
(lettklinker, skumglass, lett-
betongbrudd). Det skilles
mellom tre klasser for kom-
primering: lett, normal og
spesiell. 

NS 9415 Tekniske krav til flytende opp-
drettsanlegg. Dette har dannet grunnlaget
for planlegging og forberedelse av et revi-
sjonsarbeid, og det første planleggings-
møtet er avholdt. Det er registrert stor
interesse fra både myndighetene, bran-
sjen og andre fagmiljøer for å delta i
arbeidet.

Utvikling av felles terminologi er en viktig
del av standardiseringsarbeidet, enten
dette er en del av standarden eller at det
utvikles egne terminologistandarder/
-dokumenter. Norge har ledelsen av
ISO/TC 37 Terminologi. I løpet av 2004 ble
det på oppdrag fra Språkrådet gjennom-
ført et forprosjekt med kartlegging av
nasjonale fagmiljøer, infrastruktur og
holdninger. En prosjektrapport ble ferdig
og denne var sentral på Språkrådets 
konferanse høsten 2004 der flere repre-
sentanter fra Standard Norge også var
foredragsholdere. 

Tjenester og samfunn
«Universell utforming» for å få samfunnet
tilgjengelig for mennesker med funksjons-
hemming har vært på den politiske 
dagsorden de siste årene. Standard Norge
har utarbeidet en handlingsplan for
hvordan standarder kan fremme prinsip-
pene om universell utforming. I planen er
det skissert ulike delprosjekt innenfor en
rekke prioriterte områder i samfunnet.
Eksempler på områder der prosjekt er
igangsatt, er tilgjengelighet til og i bygg,
symboler og piktogrammer, og merke-
ordning for turistmål. Planen er godkjent
av statssekretærutvalget for den samlede
politikken for funksjonshemmede. 
Standard Norge er i dialog med ulike 
fagdepartement om finansiering og 
gjennomføring av disse prosjektene.

Standard Norge har påbegynt arbeidet
med å få implementert tilgjengelighets-
aspektet i alle standarder i året som gikk.
Dette dreier seg om alt fra dataverktøy
som funksjonshemmede kan bruke når

for eksempel en reise skal planlegges, 
til mer konkrete krav som høyde på kant-
steiner, helninger på ramper og gulvareal
i heiser.

Standard Norge inviterte til møte høsten
2004 vedrørende etablering av et 
ISO 9000-forum. Forumet har som mål å
skape interesse og kunnskap om stand-
ardene for kvalitet og beslektede emner,
og samtidig gi rom for erfaringsutveksling.
Forumet vil være en møteplass for alle
som på en eller annen måte er brukere av
standarder for kvalitetsstyring, miljøstyr-
ing, verifikasjon, sertifisering eller 
akkreditering. På det første møtet i
november møtte ca. 50 interessenter. 
Bruk av standarder som verktøy innenfor
området samfunnssikkerhet er under
vurdering på nasjonalt, europeisk og
globalt nivå. EU-kommisjonen er en sterk
pådriver i det europeiske arbeidet. Det
globale arbeidet ledes så langt av USA
med bakgrunn i deres «Homeland
Security»-program. Arbeidet innenfor
dette området har så langt vært konsen-
trert rundt kartlegging av behov med
utgangspunkt i eksisterende standarder
og pågående standardiseringsprosjekter.
På grunnlag av dette arbeidet vil det i
løpet av 2005 bli utarbeidet en handlings-
plan for standardisering innenfor området
samfunnsansvar. 

Standardisering av tjenester har fått 
økt oppmerksomhet det siste året. 
EU-kommisjonen har bedt de europeiske
standardiseringsorganisasjonene om å
utarbeide et program for standardisering
av tjenester. Standard Norge deltar i dette
arbeidet. Forslaget til direktiv på tjenester
i det indre marked har også betydning for
standardiseringsarbeidet. En rekke 
prosjekter er under utvikling, som begrav-
elsestjenester, sikkerhetstjenester og
oversettelsestjenester.

Forbrukerne representerer en viktig 
interessepart for Standard Norge. Derfor
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Murkonstruksjoner
Det har lenge vært behov for
en ny standard for prosjekt-
ering av murkonstruksjoner.
Utgave 2 av NS 3475 er et
resultat av en fullstendig
omarbeiding av standarden.
Den er enklere å arbeide med,
og vil kunne gi mer kostnads-
effektive løsninger enn tidlig-
ere. Standarden fastlegger
regler for prosjektering av
lastbærende konstruksjoner 
i uarmert og armert murverk,
og inneholder de beregnings-
reglene som er nødvendig for
en komplett dimensjonering av
bygninger. Reglene for brann-
teknisk dimensjonering som
finnes i den nye utgaven av 
NS 3475, gir en betydelig
utvidelse av bruksområdet for
standarden sammenlignet med
tidligere standarder. 

har Standard Norge i samarbeid med
Barne- og familiedepartementet og 
Forbrukerrådet, videreutviklet ideen om
en sekretariatsfunksjon for ivaretakelse 
av forbrukerinteresser. Sekretariatet vil 
bli etablert i Standard Norge tidlig i 2005.

Salg og markedsføring
Standardiseringen i Norge etablerte i 2001
et eget selskap, Pronorm AS, for å betjene
markedet med standarder og relaterte
produkter profesjonelt og kunderettet.

Salget er blitt stadig viktigere for finansi-
eringen av standardiseringsarbeidet.
Standard Norge eier nå 80 % og NEK 20 %
av selskapet som ivaretar salg, markeds-
føring og produktutvikling for eierne.
Pronorm AS hadde en omsetning i 2004
på i alt 39,7 mill. kroner. Av dette var 
29,7 mill. kroner salg av produkter fra
Standard Norge, som derved fikk tilbake-
ført 18,243 mill. kroner som royalty til
finansiering av standardiseringsarbeidet.



Sikring av last
Godstransport med lastebiler,
vogntog og spesialtransporter
er et vanlig syn langs veiene
både her hjemme og på 
kontinentet. For å sikre at 
slik transport foregår på en
tryggest mulig måte, er det
viktig at det finnes standarder
og forskrifter som kan bidra til
å sikre lasten. Bruk av stand-
arder skal også bidra til økt
sikkerhet og redusert skad-
erisiko på personell, gods og
materiell. Standardene i 
NS-EN 12195-serien, 
NS-EN 12640 og NS-EN 12642
samt utdrag fra aktuelle lover
og forskrifter er nå samlet i et
eget dokument, «Sikring av
last».
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Standard Norges styre og representantskap
Styret har i 2004 hatt følgende sammen-
setning:

Styrets leder
Konserndirektør Thor Håkstad, Norsk
Hydro ASA

Nestleder
Adm. direktør Sverre A. Larssen, Bygge-
næringens Landsforening

Styremedlemmer
Direktør Siri Bjerke, NHO
Direktør Olav Fossgard
Rådgiver Per Kragseth (til 25. mai)
Rådgiver Jan Erik Erichsen (fra 26. mai) 
Direktør Gro Rødland, Justervesenet
LO-sekretær Trine Lise Sundnes, Landsor-
ganisasjonen i Norge
Prosjektkoordinator Rolf Duus, ansattes
representant (til 25. mai)
Prosjektleder Guri Kjørven, ansattes repre-
sentant (fra 26. mai)
Siv. ingeniør Merete Holmen Murvold,
ansattes representant

Vararepresentanter
Direktør Tor R. Skjærpe, Petoro AS
Controller Ragnhild Gjervold, Nera WBA AS

Representantskapet består av repre-
sentanter for medlemmene i Standard
Norge og hadde i 2004 følgende ledelse:

Ordfører
Direktør Tor Espedal

Viseordfører
Adm. direktør Henry Nygård

Valgkomiteen har i 2004 bestått av:
Direktør Olav Berge, 
Statens bygningstekniske etat
Adm. direktør Karl Nysterud, 
Teknologibedriftenes Landsforening
Direktør Per A. Syrrist, 
M. Peterson & Søn AS
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Akronymer
Forkortelser forekommer ofte innenfor standardisering. Nedenfor en oversikt over noen 
av de vanligste forkortelsene.

ANSI American National Standards Institute Den amerikanske standardiseringsorganisa-
sjonen

BSI British Standards Institute Den britiske standardiseringsorganisasjonen

CE Conformité Européene Merke som viser at et produkt tilfredsstiller 
krav i henhold til EU-direktiv

CEN Comité Européen de Normalisation/
European Committe for Standardization

CEN BOSS CEN Business Operations Support System

CENELEC Comité Européen de Normalisation 
Electrotechnique/European Committee for 
Electrotechnical Standardization

DIN Deutsches Institut für Normung Den tyske standardiseringsorganisasjonen

DIS Draft International Standard Forslag til en internasjonal standard

DS Dansk Standard Den danske standardiseringsorganisasjonen

EN Européen Norm/European Standard

ETSI European Telecommunications Standards Institute

IEC International Electrotechnical Commission

INSTA InterNordisk STAndardiseringssamarbeid Forum for nordisk standardiseringssamarbeid

ISO International Organization for Standardization

ITU International Telecommunication Union

NEK Norsk Elektroteknisk Komité

NS Norsk Standard

NS-EN Europeisk standard som er fastsatt 
som Norsk Standard

NS-EN ISO Internasjonal standard som er fastsatt både 
som europeisk standard og som Norsk Standard

NS-ISO Internasjonal standard som er fastsatt som 
Norsk Standard

PT Post- og teletilsynet

SIS Swedish Standards Institute Den svenske standardiseringsorganisasjonen

SN Standard Norge

Automatiske sprinkler-
systemer - standard 
på norsk
NS-EN 12845 Faste
brannslokkesystemer – 
Automatiske sprinklersys-
temer – Dimensjonering,
installering og vedlikehold,
spesifiserer krav og gir anbe-
falinger for faste sprinkler-
systemer i bygninger og 
industrianlegg, og den angir
krav for sprinklersystemer
som inngår i tiltak for beskytt-
else av personers liv. 
Standarden gir retningslinjer
for hvordan et sprinkleranlegg
skal prosjekteres og vedlike-
holdes. Kravene og anbefaling-
ene gjelder også for tilføyelser,
utvidelser, reparasjoner eller
andre endringer av et eksister-
ende sprinklersystem. 
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Byggblanketter
Skal du sette opp hus, har det
kommet flere nye blanketter
som kan brukes når kontrakter
skal inngås.

Byggblankett 3404
Kontrakt om kjøp av byggesett
til bolig og andre bygninger

Byggblankett 3425
Kontrakt om planlegging og
oppføring av selveierbolig,
herunder fritidshus

Byggblankett 3426
Kontrakt om utførelse av
arbeider i forbindelse med
oppføring av selveierbolig,
herunder fritidshus

Byggblankett 3427
Kontrakt om rett til tomt med
selveierbolig som ikke er full-
ført, herunder fritidshus

Byggblankett 3428
Kontrakt om rett til tomt med
nyoppført selveierbolig/andel i
borettslag, herunder fritidshus

Byggblankett 3429 A
Kontrakt om rett til tomt med
byggeklausul for selveierbolig,
herunder fritidshus

Byggblankett 3429 B
Kontrakt om planlegging og
oppføring av selveierbolig,
herunder fritidshus, på tomt
som forbrukeren tidligere har
ervervet fra entreprenøren,
med byggeklausul

Alle blankettene er laget med
utgangspunkt i avhendings-
og/eller bustadoppføringslova. 

Standards Norway (SN) is an independent
member organization with approximately
70 employees, and is one out of three
standardization bodies in Norway. 
Standards Norway is responsible for
standardization activities in all areas
except the electrotechnical field and the
telecommunications field.

Standards Norway is the national member
of the International Organization for
Standardization (ISO) and the European
Committee for Standardization (CEN).
Standards Norway holds a seat on the
boards of these organizations. 

Of the about 2000 Norwegian voluntary
experts involved in standardization work
over 900 participate in the international
committees and working groups. Business
and industry is heavily involved in the
standardization work, but representatives
from the public sector, trade unions and
consumer organizations also take part in
Norway’s international standardization
work. The voluntary input of resources is
estimated to be worth more than NOK 
100 million per year.

Each year, Standards Norway publishes
about 1200 new Norwegian Standards
(NS). Norwegian Standards are establis-
hed on the basis of national draft stand-
ards as well as on the basis of European
and International Standards. Currently,
more than 13 200 valid NS exist.

Standards Norway was established in
June 2003 as a result of a merger of four
previous standardizations bodies and was
fully operative from November 1 the same
year. A considerable amount of work has
been put into organizational development
in order to establish working methods and
organization of work that ensure the
achievement of the aims defined at the
time Standards Norway was established.
This lead to an internal reorganization,
and the new organization map was put
into effect in June 2004. 

Financial support
Standards Norway’s income is based on
the sales of standards and related pro-
ducts, grants from the Norwegian Ministry
of Trade and Industry, membership 
subscriptions and financial support for
specific projects. Standards Norway
received a grant of NOK 24,8 million from
the Norwegian Ministry of Trade and
Industry in 2004.

Sales and marketing activities are
conducted by Pronorm AS, of which
Standards Norway is the major share-
holder holding 80 % of the shares. Royalty
from Pronorm AS amounted in 2004 to
NOK 18,243 million. The income from
Pronorm AS shall cover Standards
Norway’s expenses related to the 
preparation of standards.

International work
Standardization work is becoming
constantly more important. Standards are
important as a means to increase effici-
ency and competitiveness and are useful
in an increasingly number of areas in
society. This is a trend both at a national
and international level. The EU Commis-
sion in particular is an important driving
force for making use of standards in an
increasingly number of new fields, for
instance within the fields of the environ-
ment, the service sector and civil pro-
tection.  

At the same time, it has become more and
more difficult to fund secretariats
in both CEN and ISO. Public
support through the EU/EFTA
systems has gradually
been reduced in
recent years, mak-
ing it more difficult
to persuade trade
and industry and
organizations to
undertake long-
term commit-
ments.

English summary
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Production
In 2004, 1094 Norwegian Standards were published,
1072 of which were based on European and international
work. As a member of CEN, Standards Norway is
required to adopt all European standards as NS.

The total number of Norwegian Standards was 13 289
at the end of 2004. 

External communications
The Internet has become an increasingly essential tool
for communication. Consequently, the joint website
established at www.standard.no for Standards Norway,
the Norwegian Electrotechnical Committee and Pronorm
AS has become a key tool for reaching customers and
users of standardization services.



P
-5

63
Tr

yk
k 

og
 p

ro
du

ks
jo

n:
 M

ed
ie

hu
se

t 
G

A
N

04
/0

5

Standard Norge
Strandveien 18
Postboks 242
1326 Lysaker

Telefon: 67 83 86 00
Telefaks: 67 83 86 01

info@standard.no
www.standard.no


