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EPD-Norge Strategiske målsettinger og prioriterte saker 2016-2019

Miljødeklarasjonen EPD for gode miljøvalg



Visjon
EPD skal være bedriftenes fundament for åpen informasjon om produkter og 
tjenesters miljøprestasjon 

EPD-Norge Strategiske målsettinger og prioriterte saker 2016-2019

Misjon/Formål
Stiftelsens formål er å drive utvikling og markedsføring av miljødeklarasjoner, 
herunder spesielt type III ifølge spesifikasjoner i ISO 14025, ISO 21930 og 
tilsvarende standard.

EPD-Norge skal:

 være programoperatør for type III Miljødeklarasjoner, EPD, etter ISO 14025 

 sørge for utvikling av tilstrekkelige og relevante PCRer i samarbeid med 

bransjeaktører

 verifisere, registrere og lagre PCRer og EPDer i henhold til reglene i ISO/EN-

standarder  

 påvirke og informere private og offentlige aktører for å øke bruken av EPDer

 påvirke fagmiljøer slik at det er tilstrekkelig og kompetent kapasitet for LCA 

(livsløpsvurderinger) og muligheter for trygg, rask og rimelig utforming av EPDer 

 posisjonere seg som den naturlige kompetanse samarbeidspartner for PEF –

Product Envirnonmental Footprint, for derav ta en aktiv rolle når/hvis PEF blir 

introdusert og implementert i Norge. 



Mål
EPD Norge har ett overordnet mål for sin kommunikasjon: Øke kunnskapen om og utbredelsen av EPD. I tillegg er det et mål på sikt å sikre at EPD og PEF blir så 
«overlappende» /integrerte som råd er.

Strategi
EPD-Norge skal nå sine mål gjennom systematisk og planmessig formidling av faktabasert kunnskap i lett 
tilgjengelig form og ved effektiv påvirkning av målgruppene.

Målgrupper
For å nå sine mål må EPD–Norge kommunisere med en 
rekke målgrupper, så som eksisterende og nye brukere, 
EPD fagmiljø, offentlige/private innkjøpere, miljørådgivere 
og politiske og administrative miljøer.

Alliansepartnere
Aktuelle strategiske og taktiske valg av alliansepartnere er 
Husbanken, BREEAM NOR, Nasjonalt Program for 
Leverandørutvikling, NHO, bransjeorganisasjoner , 
miljøorganisasjoner, FOU og utdanningsinstitusjoner etc. 

Motkrefter
Nettopp miljømerkene synes å være den mest alvorlige 
barrieren i arbeidet med å tydeliggjøre hva EPD 
representerer til forskjell fra slike merker.

Kommunikasjonsplattformer
De valgte virkemidlene er å generere trafikk til 
webportalen, etablere dialog, utgi nyhetsbrev, benytte 
eksterne medier (i første rekke bransjemedier), sosiale 
medier og deltakelse på relevante møteplasser. Formidling 
av Husbankprosjekter er prioritert oppgave og skal skje via 
alle medier og kanaler. 

Utvikling av 
budskap
Målet for EPD–Norge 
er å veilede 
virksomheter i å 
kommunisere 
miljøprestasjoner for 
produkter gjennom 
verifiserte og 
forståelige 
miljødeklarasjoner. På 
det grunnlag er det 
nødvendig for å nå 
frem til mange av 
målgruppene å utvikle 
et budskap som er 
saklig i sitt innhold, 
men tabloid i sin form. 
Likeledes trengs et 
«slogan» som i all 
enkelthet forteller hva 
EPD er og som tydelig 
skiller fra 
miljømerkene. 

Prioriterte tiltak 2016-2017

 Starte bruk av nyhetsbrev. 
 Lage formulering om EPD egnet 

for politiske partiprogrammer, og 
sørge for at alle partier foran 
stortingsvalget 2017 har slike 
formuleringer.

 Gjenopplive politiske kontakter + 
kontaktmøte med Energi– og 
miljøkomiteen i Stortinget.

 Jevnlig oppslag i bransje–
/fagpresse avhengig av hvilken 
bedrift/målgruppe EPD-Norge 
satser på. Gjenopplive 
mediekontakter. Bransje-vise 
kontaktmøter.

 Legge langsiktig strategi for PEF–
arbeidet.

Kommunikasjonsstrategi



2013 2014 2015 2016 YTD - 2017 2017

EPD eiere 39 52 76 115 122 130

EPDer 117 147 286 390 438 440
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Status og resultater

EBA og Jotun i 
samarbeid med 
Østfoldforskning og 
EPD-Norge  har 
utviklet EPD verktøy 
for hhv asfalt og 
maling. 



Teknisk Komite og EPD-Forum

Status og resultater



• Ny/e MR avtaler?
• Noe interesse for Østerrike, Spania, England.
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BREEM Nor implementerte poeng for bruk av EPDer. 

Veien videre

Asfalt EPD Genereringsverktøy er utviklet og godkjent. 
Maling EPD Genereringsverktøy er utviklet og godkjent.



Veien videre

Automatisering

Digitalisering



Veien videre

Nye bransjer 
viser interesse 
for EPP.



Veien videre
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Veien videre



Takk for oppmerksomheten


