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ISO 14005 

• Kort introduksjon til miljøledelse
• Gir en fleksibel metode
• Trinnvis utvidelse
• Utviklingstabell
• Nettbasert veileder
- - - -
• Kort og lettfattelig
• Mulig mål: Fullt ISO 14001-nivå
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Trinnvis innføring (I)
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Trinnvis innføring (II)
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Trinnvis innføring (III)
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Trinnvis innføring (IV)
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Trinnvis innføring (V)
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Trinnvis innføring (VI)
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Trinnvis innføring (VII)
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Nettbasert veileder

• Punktvis oppfølging av utviklingstabellen
• Kontrollpunkter som sikrer…

− at definert nivå er nådd

− riktig retning videre
− fortsatt fremdrift

…iht. organisasjonens egenart, 

behov og ambisjonsnivå
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Fordeler

• Prioritere miljøprestasjon trinnvis
• Raskt oppnå besparelser
• Spare utviklingskostnader
• Forbedre forholdet til partnere
• Utvikle sitt MSS i eget tempo
• Gradvis utvide omfanget
• Starte med aspekter med størst 

miljø- og ressursbesparingsgevinst
• Stimulere positive miljøholdninger i egen virksomhet
• Veiledning gjennom hjelpeverktøy 
• Dokumentere miljøstatus underveis
• Oppnå fullt ISO 14001-nivå etter ønske og behov
• Spesielt nyttig for mindre enheter
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Deltakelse og tilknytning til lovverk

• ISO 14005 er mandatert
− er tilknyttet EUs regelverk

− og konkretiserer dette

• Inneholder et eget EMAS-tillegg
• Utviklet i ISO, men blir også fastsatt av CEN
• Tyskland/DIN har

− sekretariat
− ledelse

• Norge har deltatt aktivt
− Virke
− LO

− SN
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Ferdigstilling

• Revisjon, ISO 14005 vedtatt vår 2015 
• Planleggingsmøte, juni 2016
• 1. arbeidsmøte, november 2016 → WD.1
• Intern høring
• 2. arbeidsmøte, februar 2017 → WD.2
• Intern høring
• 3. arbeidsmøte, juni 2017 → CD
• Internasjonal høring
• 4. arbeidsmøte, oktober 2017 → DIS
• Åpen internasjonal høring
• 5. arbeidsmøte, juni 2018 → ISO 14005
• Godkjenning i EU-kommisjonen, vinter 2018/2019
• Oversettelse til norsk, høsten 2019, 

→ NS-EN ISO 14005



Ta kontakt!
Behov for mer info eller spørsmål?
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