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Organisering av standardisering
• ISO – Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen

164 medlemsland, 238 tekniske komiteer – ISO-standarder
ISO/TC 147 Water quality

• CEN – Den europeiske standardiseringsorganisasjonen
34 Medlemsland – EN- eller EN-ISO standarder
CEN/TC 230 Water analysis

• Standard Norge - Nasjonal standardiseringsorganisasjon
NS-ISO, NS-EN ISO, NS-EN, NS-standarder
SN/K 153 Vannkvalitet



Europeisk og internasjonal opprinnelse
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Vannrelaterte områder dekket av ISO – Forskjellige ISO-
komiteer



Kort om oss 
– en organisasjon i vekst
• Privat, uavhengig, 

medlemsorganisasjon, non-profit
• Etablert 2003, røtter til 1923
• Standarder på de fleste områder
• Medlem i CEN og ISO
• Kunnskapsbedrift med ca. 70 ansatte
• Eier og utgir Norsk Standard, 

beskyttet varemerke
• Utgir NORSOK



Hva er en standard?
• utarbeides etter initiativ fra interessegrupper

• gir retningslinjer for hvilke krav som skal settes til varer og tjenester

• regulerer for hvordan prøving, sertifisering og akkreditering skal gjennomføres

• er et forslag til valg av løsning

• bidrar til utvikling av formålstjenlige og sikre varer, produksjonsprosesser og 
tjenester

• er ofte frivillig å bruke

• gir mer detaljerte beskrivelser til EU-direktiver, nasjonale lover og forskrifter



Ulike typer standarder

• Standarder for spesifisering av varer og 
tjenester

• Kvalitetsstyrings-, miljøstyrings-, og 
ledelsesstandarder

• Analysestandarder
• Prøvetakingsstandarder
• Formatstandarder for informasjonslagring 

og –utveksling
• Kontraktstandarder
• Terminologistandarder

Presentasjon av Standard Norge - per september 2019
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Organisering av ISO/TC 147 Water quality

SC1
Terminologi

SC2
Kjemiske, 
fysiske og 

biokjemiske

SC3 
Måling av 

radioaktivitet

ISO/TC 147 
Vannkvalitet

SC4
Mikrobiolog. 

metoder

SC5
Biologiske 
metoder

SC6
Prøvetaking

Arbeidsgrupper (WG) under subkomiteene (SC) hvor standardene utarbeides. Hver standard har sin WG.



Organisering av CEN/TC 230 Water analysis

WG1
Fysiske, 
kjemiske, 

biokjemiske
metoder

WG 21
Invertebrater

WG 23 
Makrofytter

og alger

CEN/TC 230
Water analysis

WG 24
Overvåking 

av fisk 

WG 25
Vann-

masser

WG 26
Kvalitets-

sikring

WG 27
Marine 

økologiske 
metoder



Mandat for SN/K 153 Vannkvalitet
Komiteen skal 

• bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale 
og europeiske standarder innenfor prøvetaking og fysiske, kjemiske, 
mikrobiologiske og biologiske analyser av vann

• skal følge arbeidet i ISO/TC 147 Water quality og i CEN/TC 230 Water analysis, og 
støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. 

• gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i forslag til standarder og saker 
fra CEN/TC 230 og i ISO/TC 147, 



Norsk speilkomité SN/K 153 Vannkvalitet
• Følger opp arbeidet i ISO/TC 147 og i CEN/TC 230
• Består av:

Ann Kristin Schartau, Nina, (leder)
Dag Altin, Biotrix
Eivind Farmen, Miljødirektoratet
Gunn Lise Haugestøl, Miljødirektoratet
Adam David Lillicrap, Niva
Bertel van Bavel, Niva
Åge Molversmyr, NORCE (Norwegian Research Centre AS)
Indira Secic, Norsk akkreditering
Agnethe Christiansen, Nibio
Rolf Duus, Standard Norge (Sekretær)



Program for standardisering av miljødata
Etablert i 1994 på initiativ av Miljødepartementet, nå Klima- og miljødepartementet.

Mål å bidra til pålitelig og kostnadseffektiv innsamling og forvaltning av miljødata
• Programmet skal bidra til dette ved å:

• 1 Utvikle nasjonale standarder for innsamling, lagring og behandling av miljødata ut fra 
samfunnets behov og bidra til at standardene blir tatt i bruk

• 2 Sørge for at norske interesser blir ivaretatt i internasjonalt standardiseringsarbeid, og at 
internasjonale standarder blir tatt i bruk nasjonalt

• 3 Utvikle en ensartet miljøterminologi, herunder en nasjonal systematisk begrepsstruktur

Standarder skal sikre miljødata av god kvalitet, dvs at de skal bidra til faglig korrekte data som er 
sammenlignbare over tid, mellom geografiske områder og mellom dataprodusenter. En ensartet 
terminologi skal sikre entydighet og lettere lagring og gjenfinning.
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Anvendelse av standarder
• felles retningslinjer for hvilke krav som skal settes til produkter (varer og tjenester)
• spesifikasjon ved kjøp og salg for å forenkle, effektivisere og rasjonalisere kjøpsprosessen
• tekniske spesifikasjoner i offentlige anbud
• regler for hvordan prøving, sertifisering og akkreditering skal gjøres
• detaljerte beskrivelser der direktiver og nasjonale lover og forskrifter gir de overordnede krav

• Vi har tilgjengelig en oversikt over alle norske vannkvalitetsstandardene, og

• Vi er i ferd med å ferdigstille standardpakke på tvers av VA-området tilpasset kommunenes behov 

Gi tilbakemelding om du ønsker å få oversendt disse oversiktene!



Rolf Duus

Foredragsholder: 

Tlf. 95463093
rdu@standard.no 
standard.no

Følg oss på



Fra prosjektforslag (NWI) til publisering av ISO/EN 
Standard

Forslag
8 mnd. 

Forberedelse
3,5 m

nd.

H
øring

3 m
nd

Behandling 
uttalelser

max,. 8 mnd.

Forberedles
0,5 m

nd.

Fom
al vote

2 m
nd.

Ferdigstillels
e

2 m
nd.

Skip 
formal 
vote

Publiseringbli
sering

27 mnd

Registrering Sirulering
1st WD

Start 
enqiretter
11,5 mndy



Project stage
Associated document

Name Abbreviation

Preliminary stage Preliminary work item a PWI

Proposal stage New work item proposal a NP

Preparatory stage Working draft(s) a WD

Committee stage Committee draft(s) a CD

Enquiry stage Enquiry draft b ISO/DIS
IEC/CDV

Approval stage final draft International Standard c FDIS

Publication stage International Standard ISO, IEC or ISO/IEC

a These stages may be omitted, as described in Annex F.
b Draft International Standard in ISO, committee draft for vote in IEC.
c May be omitted (see 2.6.4).

Table 2 — Project stages and associated documents
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