
 
Håkon Hauan – Leder EPD-Norge 



EPD - Norge 

• Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner, EPD-Norge, 
er programoperatør for det norske EPD programmet 

• Etablert av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og 
Byggenæringens Landsforening (BNL) i 2002 

• «Det norske EPD Programmet skal påse at utviklingen av 
miljødeklarasjoner (EPD) for alle typer produkter skal 
utføres i hht. kravene gitt i ISO 14025, ISO 21930 og 
tilhørende bransjestandarder (EN 15804 for byggevarer) 
 
 
 



EPD – Hva er det? 

https://www.youtube.com/watch?v=g8egvshD_Sc 
 

https://www.youtube.com/watch?v=g8egvshD_Sc


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. 
 
 



EPD – Hva er det? 

Product Category Rules 
(PCR) define the rules and 
requirements for EPDs  
of a certain product 
category.  
 
They are a key part of ISO 
14025 as they enable 
transparency and 
comparability between 
EPDs. 



Flytskjema for EPD utvikling 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Lilla: BedriftOransje: VerifikatorBlå: Sekretariat EPD Norge



EPD: En internasjonal, systematisk og 
helhetlig merkeordning 



EPD - Internasjonalt 

http://www.eco-platform.org/the-mission.html 
 

http://www.eco-platform.org/the-mission.html


EPD – Veien videre 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
So, what is happening in the world which gives both opportunities and treats? This is actually nothing new, but I believe the speed and impact will increase from previous years. The climate issue, the environmental focus is getting higher on the agenda from international level, national level and consumer level. Look at these quotes!!



EPD – Veien videre 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
ProdusenterInnkjøpereArkitekterEntreprenørerEiendomsbesittereKunder, sluttbrukereTil rapportering





EPD – Veien videre 

EU direktiv – Offentlige anskaffelser 
En grønn gavepakke – EU-direktiv 2014/24/EU 
 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mer internasjonalt samarbeidFlere PCR, flere EPDèrEPD brukes i flere markeder. Forenkle visualisering av resultaterForenkle sammenligninger mellom EPDèr. 



EPD – Veien videre 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
It will not disappear, a growing number of high profile persons will not just talk, but act,Even if there are some skepticism as well. Like the former Australian Prime Minister, Tony Abbot in this quote. 



EPD – Veien videre 
 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Jack Welch, one of many management gurus and author of several business books and article has been quoted many times. I personally likes this one “if you don’t have a competitive advantage, don’t compete”. In a global market where products, functionality, price, design etc. more and more looks and feel the same, you need a competitive advantage or a key differentiator. Maybe even more in a commodity market. 



Takk for oppmerksomheten 
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