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SIS
Standarder och 
standardisering



•Regeringsuppdrag 

•Den svenska medlemmen i
CEN och ISO 

•Ideell förening

•293 svenska tekniska
kommittéer

•4253 deltagande experter
– företag, myndigheter, akademi, 

intresseorganisationer osv

SIS på en minut



•Gemensam lösning på ett 
återkommande problem

•Gemensamt arbetssätt

•Underlättar handel

•Gör information jämförbar

•Krav och rekommendationer

•Kan sätta miniminivåer 
(kvalitet, säkerhet)

Vad är en standard? 



Det är inte pengar 
som får världen
att fungera.

Det är
standarder.





•Global – ISO

•Europeisk – CEN

•Nationell svensk - SIS

•Arbetar efter 4 grundprinciper: 
–Konsensus 

–Frivillighet 

–Öppenhet 

– Intressentstyrt

Vad är standardisering?



•Uppdrag från EU-Kommissionen till CEN

•Ta fram europeiska standarder på specificerade 
områden

•Ges ofta för att ta fram metoder att visa uppfyllnad med 
direktiv
–Kallas då för harmoniserad standard

•Men kan även gälla områden där de anser att det 
behövs standarder

•Får inte ha motstridig nationell standard

Vad är ett mandat?



•En standard är inte ett certifieringssystem 

•SIS arbetar inte med certifiering
–Undvika intressekonflikter

•Men går att certifiera sig mot enskilda standarder – t ex 
ISO 14001 Miljöledningssystem

•Certifieringssystem kan även använda standarder som 
bas för sitt system

Standardisering och certifiering



CEN/TC 383
Hållbart
producerad
biomassa för
energiändamål



Hållbarhetskriterier för produktion av biodrivmedel och 
flytande biobränslen för energiändamål  - Principer, 
kriterier, indikatorer och verifiering

•Del 1: Terminologi

•Del 2: Oberoende granskning, spårbarhet och 
massbalans

•Del 3: Biodiversitet och miljömässiga aspekter 
relaterade till naturskyddsändamål

•Del 4: Beräkningsmetoder för växthusgasbalanser ur ett 
livscykelperspektiv

Publicerat – SS-EN 16214-serien



•Stöd i tolkningen av 
Renewable Energy Directive
(2009/28/EC)

•Inget mandat men 
diskussioner och kontakter 
med Kommissionen

•Behandlar enbart de delar av 
hållbarheten som regleras 
inom RED

Översikt



•Sverige har lagliga 
avvikelser på 3 av 
definitionerna
–Residue
– Land use change
–Mixture

•På grund av detta går inte 
dessa standarder att 
använda för att visa 
uppfyllnad av RED i 
Sverige

Problem



•Intensiv debatt ang. 
revidering av 
Förnybartdirektivet (RED II) 
pågår

•Kommer nu även att 
omfatta fasta biobränslen

•När direktivet är klart 
kommer standardisering 
starta

•Mandat?

Framtiden – RED II



ISO 13065
Hållbarhetskriterier 
för bioenergi



•Alla former av bioenergi

•Alla typer av biomassa

•Alla typer av ekonomiska
operatörer längs
värdekedjan

•Miljömässig, social och
ekonomisk hållbarhet

•Baserad på vetenskap och
best practice, inte på
politik

Omfattning



•Innehåller inga 
tröskelvärden utan 
fokuserar på ett 
systematiskt arbetssätt 

Fokus och användning



•Miljöaspekter: Stegvist 
riskbaserat arbetssätt. 

•Sociala aspekter: Fokus på 
rutiner, riktlinjer och 
praxis.

•Ekonomiska aspekter: 
Binära frågor pga
konfidentialitet. 

Upplägg i 
standarden



CEN/TC 411
Standarder för 
biobaserade 
produkter



Biobaserade produkter: Mandat

Mandat inom bioekonomi

Biosmörjmedel Biopolymerer Biosurfaktanter Biolösningsmedel

Horisontella 
standarder



•Gäller samtliga biobaserade produkter från alla 
typer av biomassa

•Fokus på annat än bränsle, mat, foder

•Horisontella som sedan kan utvecklas vidare i 
produktspecifika standarder

•Inom Lead Market Initiative – syfte att främja 
biobaserade produkter 

Generellt om standarder biobaserade 
produkter



•Terminologi 

•Biobaserat innehåll

•Hållbarhetskriterier

•LCA

•Kommunikation

Framtagna standarder



•Baserad på ISO 13065

•Samma upplägg i stort 
men med en separat LCA-
standard baserad på ISO 
14040 och ISO 14044

•Öppnar för samma 
arbetssätt gällande 
hållbarhet för 
biobaserade produkter 
och bioenergi

Hållbarhetskriterier – EN 16751



ISO 38200
Chain of custody
för trä och 
träbaserade 
produkter



Övrigt
Mandat inom 
närliggande 
områden



•Alger – nystartad CEN/TC 
–Mandat från DG Energy

•Uppstart av produktspecifika arbeten baserat på de 
horisontella standarderna för biobaserade produkter 
–Mandat för bioplast på gång 

•Sustainable chemicals – mandat att göra utredning 
kring vilka standarder som finns och vilka som upplevs 
saknas
– Steg två troligtvis mandat framtagande av standarder

– Starkt engagemang från DG GROW

–Koppling cirkulär ekonomi, bioekonomi och plaststrategin

Händer mycket inom området, t ex
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