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1907 SEK Svenska Elektrotekniska Kommittén bildas
1919 Sveriges maskinindustriförenings Standardkommitté, SMS, bildas
1922 IVA tar initiativ till bildandet av Svenska Industrins Standardiseringskommissionen, SIS
1926 International Standard Association, ISA, bildas i New York. Sverige representeras i den organisationen av SIS
1947 ISA efterträds av International Organisation for Standardization, ISO. 
1961 CEN (European Comittee for Standardization) bildas
1988 ETSI European Telecommunication Standards Institute bildas
1995 Sverige går med i EU
2001 Nuvarande SIS bildas av sju standardiseringsorgan i Sverige och får namnet, SIS, Swedish Standards Institute

https://www.sis.se/standardutveckling/internationell-standardisering/iso/
https://www.sis.se/standardutveckling/internationell-standardisering/cen/


Stimulera svenskt 
inflytande internationellt
Standardiseringen i Sverige syftar till att proaktivt 
vägleda och underlätta för svenska experter att: 

• Bevaka pågående standardisering.

• Leda revideringar. 

• Utveckla standardförslag. 

• Svara på omröstningar. 

• Kommentera på standardförslag. 

• Delta nationellt och internationellt.

• Verka för ökad användning av standarder. 

• Tolka innehåll. 

STANDARD 
DEVELOPER 
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ISO strategiska områdesindelning

Information technology

Graphics and photografy

Mechanical engineering

Transport

Non-metallic materials

Health, medicine and 
laboratory equipment

Building & construction

Food & agriculture

Ores & metals

Chemicals

Special technologies

Sustainability & 
enviroment

Energy

Horizontal subjects

Services

Security, safety and risk
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CEN/CENELEC strategiska områdesindelning

Chemicals

Construction

Consumer

Defence & security

Digital society

Electrotechnology

Energy & utilities

Healthcare/
health & safety

Household appliances

Mechanical & machinery

Mining & materials

Services

Transport & vehicles

Accessibility

Enviroment

Smart technologies
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fler än 50 000 experter

i 2 200 tekniska kommiNéer

16 000 europeiska standarder

25% 
är mandaterade

19% finns refererade i Official Journal 

34 medlemsländer

• EU-kommissionen ser CEN som en viktig part för att 
öka Europas konkurrenskraft och hålla en hög nivå på 
produkter och tjänster som produceras inom EU

• Det är vanligt att EU-kommissionen beställer 
europeisk standard som ett komplement till EU-
lagstiftningen. 

• Alla standarder som tas fram av CEN blir nationell 
standard i alla EU-länder.
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CEN
3 607
harmoniserade standarder 
tillgängliga i EU



Lagsdening
Avtal 

Harmoniserad 
standard 

EU-direktiv
EU-förordning 

Formell standard
Branschstandard
de facto-standard

Tvingande                                      Frivillighet

Frivilligt eller tvingande?
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Energy CEN/CENELEC - 77 Technical Committés (TC)

Selection of TC:s
CEN/TC 19 Gaseous and liquid fuels, lubricants and related
products of petroleum, synthetic and biological origin.
CEN/TC 107 Prefabricated district heating and district cooling
pipe system
CEN/TC 164 Water supply
CEN/TC 183 Waste management
CEN/TC 230 Water analysis
CEN/TC 234 Gas infrastructure
CEN/TC 235 Gas pressure regulators and associated safety
devices for use in gas transmission and distribution
CEN/TC 282 Installation and equipment for LNGCEN/TC 292 
Characterization of waste
CEN/TC 308 Characterization and management of sludge

CEN/TC 312 Thermal solar systems and components
CEN/TC 335 Solid biofuels
CEN/TC 343 Solid Recovered Fuels
CEN/TC 345 Characterizadon of soils
CEN/TC 383 Sustainably produced biomass for energy
applicadons
CEN/TC 408 Natural gas and biomethane for use in 
transport and biomethane for injecdon in the natural gas 
grid
CEN/TC 411 Bio-based products
CEN/TC 430 Nuclear energy, nuclear technologies, and 
radiological protecdon
CEN/TC 441 Fuel labelling
CEN/TC 444 Test methods for environmental
characterizadon of solid matrices

CEN & CENELEC portfolio of deliverables: 1697 ENs + 201 other deliverables
Work items currently in the Work Programmes: 373 ENs + 25 other deliverables
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https://www.cen.eu/news/brochures/brochures/CEN-CENELEC_WP_2019.pdf


CEN/TC 89 
Energianvändning 

i byggnader
Ordf: RISE Research 
Institute of Sweden

29 länder deltar
5 länder bevakar

CEN/TC 176
Värmemätare

Ordf: Force Technology
16 länder deltar

18 länder bevakar

CEN/TC 335
Fasta biobränslen

Ordf: Firefly AB
29 länder deltar
2 länder bevakar

CEN och ISO-sekretariat som Sverige leder inom energi

ISO/TC 163
Termisk prestanda 

och energianvändning 
i byggnader.

Ordf: Lunds tekniska högskola
26 länder deltar

32 länder bevakar

ISO/TC 238
Fasta biobränslen

Ordf: Firefly
25 länder deltar

18 länder bevakar



SIS/TK 412 Fasta bränslen
Scope - omfattning
Idag finns det en stor efterfrågan på energikällor som bidrar till att världens totala koldioxidutsläpp minskar och till att 
den globala uppvärmningen bromsas. Allt fler aktörer övergår från fossila bränslen till förnybara bränslen. Till förnybara 
bränslen räknas fasta biobränslen, som pellets eller flis men även återvunna bränslen som brännbart avfall från hushåll 
och industri. I denna omställning spelar standardisering en viktig roll för att underlätta handel och användning av fasta 
bränslen samt för att minska de risker som kan uppkomma vid användning och hantering av dessa bränsletyper.

Sverige har genom SIS/TK 412 Fasta bränslen tagit på sig ett stort internationellt ansvar och leder arbetet i följande 
internationella grupper:

• ISO/TC 238 Solid biofuels
• ISO/TC 238/WG 7 Safety of solid biofuels
• CEN/TC 335 Solid biofuels
• CEN/TC 343/WG 2 Solid recovered fuels - Fuel specifications and classes
• ISO/TC 300/WG 2 Solid recovered fuels - Fuel specifications and classes
• ISO/TC 300/WG 6 Safety of solid recovered fuels
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SIS/TK 189 Innemiljö och energianvändning i byggnader

Scope och omfattning

Byggnader svarar för ca. 40% av energianvändningen inom EU. I såväl nya som befintliga hus finns stora möjligheter till 
energieffektivisering och förbättrad innemiljö. Denna kommitté arbetar med klassnings-, beräknings- och 
provningsmetoder för hela byggnader, byggprodukter och installationer samt produktstandarder för isolermaterial och 
installationsprodukter. Kommittén arbetar såväl med nationella standarder som internationella standarder inom CEN och 
ISO.

Sverige har ett stort internationellt ansvar och leder arbetet i följande internationella grupper:

ISO/TC 163, Thermal performance and energy use in the built environment

CEN/TC 89, Energy use in built environmnet
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Nyhet 1:
EN 16325 revideras och blir harmoniserad
• Revidering av EN 16325 Ursprungsgarantier för el påbörjas nu - Viktigt att svenska intressenter medverkar

i revideringen! Kontakta Bengt Rydstadt, bengt.rydstedt@sis.se

• EN 16325 blir harmoniserad standard genom det reviderade Förnyelsedirektivet

• Arbetet drivs av SIS/TK 558 Effektiv energianvändning

Kommittén medverkar aktivt i följande internationella kommittéer och forum

• ISO/TC 301 Energy management and energy savings

§ Nya SS-EN ISO 50001 Krav på Energiledningssystem publicerad 2018
Viktigt verktyg för energieffektivisering inom svensk industri 

• CEN CENELEC JTC 14 Energy management, energy audits, energy savings

• CEN Sector Forum Energy Management

mailto:bengt.rydstedt@sis.se


CEN/CENELEC Sector Forum Energy Management - SFEM
Aktuella arbetsgrupper och förstudier cll standardisering inom SFEM

§ Energy Storage Svenskt intresse
§ Clean Energy Package Svenskt intresse
§ Behaivour Change Svenskt intresse
§ Transport and Energy Management
§ Hydrogen
§ Financial tools



Nyhet 2:
SIS skapar en Energi portfölj
• Krafsamling av svenska intressenter i en europeisk och 

global standardiseringskontext

• Säkerställa svenskt inflytande i ugormningen av 
mandaterade standarder (Harmoniserande standarder)

• Säkerställa svenskt inflytande i internaconella strategiska 
grupper och sekretariat

• SIS kommer under bjuda in cll utvecklad dialog med 
sektorn för aN öka kunskap och möjligheter cll påverkan 
och samverkan – kontakta Annika Palm, 
annika.palm@sis.se, vid intresse

Kraftområdet

Bränsle/miljö

Lagring av energi

Cirkulär ekonomi

Asset 
Management

Miljöledning

Transport av energi

Alternadva 
bränslen
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