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Disposisjon

• Kort om SN/K 295-Energiledelse og tilhørende tjenester
• Relevante standarder 

– Standarder for ledelsessystemer
– Standarder for energirevisjon/energikartlegging
– Terminologi

• Status for energiledelse i norske bedrifter



SN/K 295 Energiledelse og tilhørende tjenester

Komitéen følger arbeidet i CEN og ISO knyttet til energiledelse og tilhørende tjenester. 
Komitéen gir forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt, 
og bistår med oversettelse av standarder. Komitéen har bred sammensetning:



Hvordan delta/påvirke?

Ulik påvirkningsmulighet avhengig av hvordan man velger å delta

1) Ekspert

2) Nasjonal speilkomité

3) Høringskommentarer

Påvirke i hele prosessen

Oppstart av nye prosjekter
Dialog med eksperter
Høring
Avstemning

Oppstart av nye prosjekter 
Høringsstadiet



Høringsportalen
• http://www.standard.no/standarder-pa-horing/
• Alle kan registrere seg på Standard Norge’s hjemmeside for å få tilgang 

på høringsdokumenter

http://www.standard.no/standarder-pa-horing/


ISO-standarder for ledelsessystemer

Lederskap

Organisasjonens 
kontekst

Drift

Planlegging

Støtte

Evaluering av 
prestasjon

Forbedring

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ISO 50001

Felles struktur (HLS) 
og terminologi

Enklere 
integrering

HLS

Kontinuerlig forbedring av 
ledelsessystem og ytelse

PLAN DO

CHECKACT

Standarder



ISO 50001:2018

ISO 50004:2020

ISO/DIS 50005

ISO 50006:2014

ISO 50002:2014ISO 50003:2014

ISO 50008:2018

ISO 50015:2014 ISO 50045:2019

ISO 50047:2016 ISO 50049:2020

ISO/FDIS 50009

EN 16247:1-5

ISO 13273-1:2015

ISO 13273-2:2015

ISO 50001 
Familie



Energikartlegging (NS-EN ISO 50001)

Referanse: Figur A.2 - Energiplanleggingsprosess (ISO 50001:2018)

Planlegging - inngangsfaktorer Planlegging Planlegging - utgangsfaktorer

• Interne og eksterne forhold                 
(fra kontekst)

• Interesseparters behov og 
forventninger 

Identifikasjon av risikoer og 
muligheter

Tiltak for å møte risikoer og 
muligheter

Tidligere og nåværende            
energiforbruk og energianvendelse 

A. Basert på energibruk og/eller 
identifiserte muligheter bestemme 

SEU

B. For hver SEU bestemmer:
- Relevante variabler

- Nåværende energiytelse
- Nøkkelpersoner

C. Bestemme og prioritere 
muligheter for bedre energiytelse 

• Trender energibruk
• Framtidig energibruk
• Vesentlig energianvendelse (SEU)
• Energiytelsesindikator (EnPI)
• Basislinje energi (EnB)
• Energisparetiltak
• Mål, delmål og handlingsplaner
• Energimåleplan 

Strategisk 
(6.1 Tiltak for å møte risikoer og muligheter)

Taktisk 
(6.3 Energikartlegging)

(Se 4.1, 4.2, 6.1) (Se 6.1.1)

Energikartleggingen skal 
oppdateres med definerte 
mellomrom så vel som 
etter betydelige endringer 
i anlegg, utstyr, systemer 
eller prosesser.

Krav til dokumentasjon:
- Metoder og kriterier
- Resultater



Standarder for energirevisjoner
Serie med fem mandaterte standarder utarbeidet på oppdrag fra EU-kommisjonen (EED-direktivet). 
Standardene beskriver metodikk og krav til gjennomføring og rapportering samt kvalifikasjonskrav til 
den som skal gjennomføre energirevisjonen. 

• NS-EN 16247-1:2012 Energirevisjoner Del 1: Generelle krav 
• NS-EN 16247-2:2014 Energirevisjoner Del 2: Bygninger
• NS-EN 16247-3:2014 Energirevisjoner Del 3: Prosesser
• NS-EN 16247-4:2014 Energirevisjoner Del 4: Transport
• NS-EN 16247-5:2015 Energirevisjoner Del 5: Kvalifisering av energirevisorer

EN 16257-1,2,3,4 er nå under revidering. Dato for planlagt publisering er 28.02.22.
EN 16257-5 er ikke vurdert for revidering enda.

ISO 50002:2014 Energirevisjoner har tilnærmet samme innhold som NS-EN 16247-1:2012    



Energirevisjon (NS-EN 16247)
4.1.1 Kompetanse
Energirevisoren skal har tilfredsstillende kvalifikasjoner (i 
henhold til lokale retningslinjer og anbefalinger) og 
erfaring fra typen arbeid som skal utføres, og for 
omfanget, målet og grundigheten som er avtalt. 

4.1.3 Objektivitet
Energirevisoren skal sette organisasjonens interesser 
først og opptre objektivt. Energirevisoren skal sørge for 
at kravene til kompetanse, konfidensialitet og 
objektivitet gjelder for eventuelle underleverandører 
den har. 

5.2 Oppstartsmøte

5.3 Datainnsamling

5.4 Feltarbeid

5.5 Analyse

5.6 Rapport

5.7 Sluttmøte

5.1 Innledende kontakt

Prosessflyt for energirevisjon



Energikartlegging og energirevisjoner
Energikartlegging (energy review) Energirevisjoner (energy audit)

Referanse NS-EN ISO 50001:2018 NS-EN 16247:2013

Relevans Frivillig standard Mandatert standard - EED

Definisjon Analyse av energieffektivitet (3.5.3), 
energianvendelse (3.5.4) og energiforbruk 
(3.5.2) basert på data og informasjon som 
fører til identifikasjon av SEU (3.5.6) og 
muligheter til forbedring av energiytelse 
(3.4.6) 

Systematisk inspeksjon og analyse av 
energianvendelse og energiforbruk ved et 
anlegg, en bygning, et system eller en 
organisasjon med sikte på å identifisere 
energistrømmer og muligheter for 
energieffektivitets-forbedringer og å 
rapportere om dem

Kompetansekrav Ingen formelle Minimumskriterier basert på EED

Oppdateringskrav Periodisk (årlig) og ved betydelige 
endringer i anlegg, utstyr, systemer eller 
prosesser som bruker energi

Periodisk (hvert 4. år) for «store» bedrifter i 
land som er omfattet av EED



596

293

202

69

Sverige Danmark Finland Norge

Status energiledelse for norske bedrifter

• Ca. 750 bedrifter med konsesjon fra
Miljødirektoratet/Fylkesmannen får i henhold til
Forurensningsloven pålegg om å ta i bruk beste
praksis, herunder det å innføre energiledelse i 
samsvar med norsk standard (ikke krav om 
sertifisering)

• Ca. 800 bedrifter har i perioden 2013-2019 fått
støtte fra Enova til å etablere energiledelse helt
eller delvis i samsvar med ISO 50001 - besparelse
3,4 TWh/år!

• 69 - ISO 50001 sertifiserte anlegg i Norge1)

ISO 50001 sertifiserte 
bedrifter i Norden1)

1) Kilde: ISO Survey 2019 



Takk for 
oppmerksomheten!

Hans Even Helgerud
E-post: hans.even.helgerud@energi.no

Telefon: 91 80 50 45

mailto:hans.even.helgerud@energi.no

	Relevante standarder i forbindelse med energikartleggingsforskriften
	Disposisjon
	SN/K 295 Energiledelse og tilhørende tjenester
	Hvordan delta/påvirke?
	Høringsportalen
	ISO-standarder for ledelsessystemer
	Lysbildenummer 7
	Energikartlegging (NS-EN ISO 50001)
	Standarder for energirevisjoner
	Energirevisjon (NS-EN 16247)
	Energikartlegging og energirevisjoner
	Status energiledelse for norske bedrifter
	Lysbildenummer 13

