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Begreper

Energikartlegging (energy review) – 3.5.5 i NS-EN ISO 50001:2018
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) 

Energirevisjon (energy audit) – 3.1 i NS-EN 16247:2013
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 energieffektivitetsforbedringer og å rapportere om dem 

Revisjon (audit) – 3.3.8 i NS-EN ISO 50001:2018
Systematisk, uavhengig og dokumentert prosess (3.3.6) for å fremskaffe revisjonsbevis og 
bedømme det objektivt for å bestemme i hvilken grad revisjonskriterier er oppfylt

Begrepsmerknad 4: Termen «revisjon» som definert her og slik den brukes i dette dokumentet, betyr intern 
revisjon av et energiledelsessystem (3.2.2). Den er forskjellig fra en «energirevisjon». I denne definisjonen betyr 
«revisjonsbevis» bevis fra en intern revisjon av energiledelsessystemet, og ikke bevis fra en energirevisjon. 



Pågående høring om endringer i energiloven for tilpasninger til 
EU-direktiver.   

Bygningsenergidirektiv II (EUs rådsdirektiv 2010/31/EU)
1. Energimerkeordningen utvides

2. Energivurdering av varme- og klimaanlegg inkl. kjeler ≥ 20 kW

Energieffektiviseringsdirektivet (EUs rådsdirektiv 2012/27/EU)
3. Energirevisjon av større foretak (minst 715 foretak)

4. Krav til måling av energibruk

Høringsfrist: Torsdag 31. januar 2019

Nødvendige forskriftsendringer vil utredes og sendes på egen 
høring 

Norge tilpasser seg EU-direktiver

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---endringer-i-energiloven-og-naturgassloven-energibruk-i-bygninger-og-store-foretak/id2617849/


Antall ISO 50001 sertifikater

Kilde: ISO Survey 2017
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Kurs i energiledelse
Introduksjonskurs
Dato: Tirsdag 9. april
Sted: Norsk Energi, Oslo

Målgruppe: Alle som ønsker 
kunnskap om nytteverdi, 
prinsipper og krav som ligger i 
standard for energiledelse -
ISO 50001:2018. 

Pris: Kr. 4.900,- (Kr. 4.400,-)

Påbygningskurs
Dato: Onsdag 10. april
Sted: Norsk Energi, Oslo

Målgruppe: Alle som ønsker 
inspirasjon og praktiske tips til 
hvordan man kan opprettholde 
fokus i forbedringsarbeidet 
med energiledelse.

Pris: Kr. 4.900,- (Kr. 4.400,-)

Informasjon og påmelding: 
www.energi.no

http://www.energi.no/

