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Miljøledelse med ISO 14000-serien

ISO 14000-serien
• Miljøledelsessystemer

• Samsvarsvurderinger

• Miljømerking og deklarasjoner

• Miljøprestasjon

• Miljøteknologi

• Livsløpsvurderinger

• Økodesign

• Ressursøkonomisering

• Klimapåvirkning

• Klimatilpasning

• Kommunikasjon

• 14001 og spesielle temaområder
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ISO 14001, utbredelse og brukere
• ISO 14001 kan brukes av:

• Små og store bedrifter
• Private og offentlige
• Leverandører og underleverandører
• Tjeneste- og produktprodusenter
• Primær-, sekundær- og tertiærnæringer
• Eksport- og hjemmemarkedsaktører
• Ideelle og kommersielle aktører
• Hele eller deler av organisasjonen…

…kort sagt: alle

124 land deltar i prosessen:
P-medlemmer: 84
O-medlemmer: 41
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ISO 14001 og beskyttelse 
av miljøet
• Ressursutnyttelse
• (Mikro)forurensning
• Klimapåvirkning
• Klimatilpasning
• Biologisk mangfold

• Økosystemer
• Rødlistearter m/habitat
• Svartlistearter

• Natur og estetikk
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ISO 14005, Trinnvis 
innføring av miljøledelse
• For alle, men særlig for SMBer
• Innføring over tid
• Modenhetsindeks (fra 1 til 5)

• Full modenhet = ISO 14001
• Egen indeks for hvert krav i ISO 14001

• Eget EMAS-tillegg
• Nettbaserte støttefunksjoner
• Mandatert fra EU-kommisjonen
• Fastsatt på engelsk og norsk høsten 2020
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Ny gruppe standarder: 
Klimatilpasning
• ISO 14090 Prinsipper, krav og 

retningslinjer

• ISO 14091 Retningslinjer for sårbarhet, 
påvirkninger og risikovurdering

• ISO/TS 14092 Krav til og veiledning for 
lokale myndigheter og lokalsamfunn

Kommer på norsk og engelsk denne våren
Mer info: Standard Morgen i juni 2021
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ISO 14000-serien er for 
alle, men særlig hvis du…
• bruker ISO 9001

• bruker andre ledelsessystemer fra ISO

• har planer om å ekspandere

• er underleverandør

• bidrar inn i verdikjeder

• er eksportrettet

• har internasjonale kunder

• vurderer knoppskyting utenlands…

• kommunisere miljøprestasjon internasjonalt 

• er opptatt av bærekraft og har behov for å 
dokumentere prestasjon



Miljøledelse med ISO 14000-serien

ISO/TC 323 Circular Economy (CE) 
• Terminologi
• Rammeverk og prinsipper for CE
• Ledelsesstandard for CE
• Nye forretningsmodeller
• CE og verdikjeder
• Indikatorer og målemetodikk
• Digitalisering
• Regionale tilpasninger P-medlemmer: 72

O-medlemmer: 11
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Mer info om standarder og 
bærekraftsmålene
• standard.no/baerekraft
• iso.org/sdgs
• Kurs
• Rådgivning
• Frokostmøter



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