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Vedlegg: 
Kommentarer til forslaget om endringer i HMS‐regelverket fra Standard Norge
 
Standard Norge har noen kommentarer til hvordan det vises til standarder i regelverket.
 
1.  Der det refereres til standarder i veiledningene anbefaler vi å bruke fullstendig tittel på denne, og dersom
standarden er fastsatt som Norsk Standard (NS) bør henvisningen være til denne
Denne kommentaren er relatert til følgende standarder:
NS‐EN 1127‐1 Eksplosive omgivelser ‐ Eksplosjonsforebyggelse og ‐vern ‐ Del 1: Grunnleggende begreper og
metodikk
NS‐EN ISO 80079‐36 Eksplosjonsfarlige omgivelser ‐ Del 36: Ikke‐elektrisk utstyr for eksplosjonsfarlige omgivelser ‐
Grunnleggende metode og krav
NS‐EN ISO 13702 Petroleums‐ og naturgassindustri ‐ Kontroll og reduksjon av brann‐ og eksplosjonsrisiko på
produksjonsinstallasjoner til havs ‐ Krav og retningslinjer

2. Når det henvises til et konkret punkt i en standard anbefaler vi å oppgi årstallet på standarden. Dersom
standarden revideres, kan det aktuelle punktet få et annet nummer.
Eksempel: ISO 13702:2015, kapittel 10 og vedlegg C.1 (side 12 i høringsnotatet, Til § 38 Nødkraft og nødbelysning).
 
3. I §6a Energiledelse (side 16) anbefaler vi å henvise til standarden på følgende måte: Energiledelsessystemet
skal følge prinsippene og metoder angitt i NS‐EN ISO 50001:2018 Energiledelsessystemer ‐ Krav med
brukerveiledning (ISO 50001:2018).
 
4. I Veiledning til teknisk og operasjonell forskrift, Til § 50 er det vist til NS 9600.  Til informasjon nevner vi at det
pågår en revisjon av standardene i NS 9600‐serien. Del 6 vil omhandle sertifisering, men NS 9600‐serien vil ikke
inneholde krav om at virksomheter eller personell skal sertifiseres. Den nye utgaven av NS 9600‐serien forventes
fastsatt ved årsskiftet 2019/2020.
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