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EPD – Hva er det?

• En miljøproduktdeklarasjon (EPD) er et verifisert dokument som beskriver 

miljøprofilen til et produkt eller en tjeneste

• Informasjonen i dokumentet presenterer resultatene fra en livsløpsanalyse (LCA) 

samt annen relevant miljøinformasjon for den deklarerte enheten

• Produktkategoriregler (PCR) utformes for de ulike produktkategoriene og setter 

rammer for hvordan LCA analysen skal utføres

• EPD systemet blir drevet av ulike programoperatører som sørger for å ivareta 

kravene som gjelder for EPD-utvikling, nedfelt i ISO 14025:2010 og tilstøtende 

standarder.



Styrende dokumenter for EPD

The figure above is a reproduction of content developed by professionals
from our sister organizations Environdec www.environdec.com

PCR part B

PCR part A

EN 15804 / ISO 21930

General Programme
Instructions

ISO 14025

ISO 14040 / 14044

ISO 9001 / 14001

Spesifikke regler for produktkategorien

Mer spesifikke regler for byggevarer

Generelle regler og metoder for 

miljøregnskap og LCA

Standarder, regler og metoder er ikke noe 

dere trenger å kunne på rams. Dere må 

bare vite om at de er her for å standardisere 

EPDer og gjøre dem sammenlignbare.

http://www.environdec.com/


EN 15804+A2:2019

Oppgir miljøeffekter per 

«livsløpsfase»

- Vugge til port

- Vugge til grav

- Vugge til vugge



Hvorfor EPD?
- Gjøre miljøvalg basert på fakta
- Mulighet til å tallfeste 

miljøpåvirkning
- Sammenligne miljøprestasjon 

ulike produkter i mellom
- Sammenligne ulike typer 

produkter til samme type 
funksjon

- Internasjonalt anerkjent og 
standardisert metode for 
beregning og rapportering

- Godkjent av uhildet 3.part



EPD – Norge: Hvem gjør hva?

• Teknisk komite

• EPD-Norge sitt øverste 

faglige organ

• Godkjenne PCR

• Oppnevne verifikatorer

• Foreslå tiltak og utvikling 

av LCA orienterte spørsmål 

knyttet til EPD

• Sekretariat

• Daglig drift av EPD-Norge

• Publisering av EPDer

• Håndtere henvendelser

fra publikum

• Utvikle EPD-Norge i tråd

med føringer fra styret

• Verifikatorer

• Godkjenner EPD og EPD-

verktøy i tråd gjeldende 

standarder, retningslinjer, 

PCR og LCA praksis



Hvordan tilrettelegge for miljø i offentlige 
anskaffelser

• Grunnleggende prinsipper, LOA § 5

• Innledende markedsundersøkelse/dialog, FOA §§ 8-1 og 12-1

• Miljømerking, FOA §§ 8-6 og 15-3

• Miljøledelsesstandarder, FOA § 16-7

• Tildelingskriterier,  FOA §§ 8-11 og 18-1

• Livssykluskostnader, FOA § 18-2



LOA § 5

• …..skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at det bidrar til å redusere skadelig 

miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant…..

• ….blant annet skje …..ta hensyn til livssykluskostnader

• ……kan stille egnede krav og kriterier knyttet til ulike trinn i 

anskaffelsesprosessen slik at offentlige kontrakter gjennomføres på en måte som 

fremmer hensyn til miljø……..forutsatt at disse kravene og kriteriene har 

tilknytning til leveransen.



LOA § 5

•Krav til den enkelte anskaffelsen og hvordan 

arbeidet med anskaffelser styres og organiseres. 
• Oppdragsgivere må kunne vurdere hvilke anskaffelser det er relevant å stille krav til, hvilke 

krav og kriterier det er relevant å stille og hvordan man evaluerer på grunnlag av disse. 

• I tillegg må oppdragsgiver sørge for at anskaffelsene følges opp slik at miljøgevinsten faktisk 

tas ut. Det er for eksempel ikke nok å stille krav til at det skal være miljøvennlige produkter i 

sortimentet hvis man ikke også sørger for at det er disse produktene som faktisk blir tatt i 

bruk.
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