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Brukerveiledning til EPD format  

EPD-Norge har valgt å lage en felles veiledning for utforming av EPDer rettet mot det norske marked.  

Sammen med veiledningen for innhold, tilbyr vi flere maler i Excel-format som helt eller delvis kan 

nyttes for å presentere en EPD for et produkt. 

Selv om man ikke velger å bruke malene fra EPD-Norge fullt ut, kan det være lurt å gå gjennom disse 

for å få med seg rekkefølge av innholdet i en EPD. 

En EPD som skal registreres i EPD-Norge, skal følge malenes 1., 2. og siste side.                           

EPD-Norge har satt en normal ramme på maksimum 8 sider for en EPD som skal publiseres på 

www.epd-norge.no .                                                                                                                                   

Dersom det er viktige grunner for å ta med flere sider, må EPD-Norge kontaktes i forkant. 

Ved utforming av EPDen må LCA-spesialist/den som lager EPD, være opptatt av at EPDen skal ha god 

visuell kvalitet (god lay-out og lesbarhet, skarpe bilder og illustrasjoner, klar tekst i tabeller og ikke 

trykk sammen for mye tekst). Ikke vær redd for å bruke forklarende tekster i forbindelse med 

tabeller. Bruk gjerne farger i tabeller og tekstmarkeringer. 

EPD er ikke en brosjyre, men husk at EPDer ofte kan være knyttet til brosjyrer eller markedsarbeid i 

bedrift. 

Små tall som uttrykkes eksponensielt skal skrives med maks 2 siffer etter komma dvs. tallet 

0,0000456 skrives som 4,56E-05. Det er også tillatt å skrive tallet som 4,56*10-5. 

Der hvor en skriver tallet med E skal det i forbindelse med de tabellene det brukes vise: 

Lese eksempel: -9,0E-03 = -9,0*10-3. 

Den som bruker formatet bestemmer selv om det for "små tall" er nødvendig med 2 siffer. 

 

Generelt oppfordres det til å lage EPDer hvor man tar med så mange scenarier som mulig.  

De viktigste forandringene fra de tidligere malene, er at: 

 Den "norske røde nøkkelindikator firkanten" er fjernet   

Fortsatt vil en kunne lages EPDer med nøkkelindikator firkant for enkelte produktgrupper, 

hvor bransjen ønsker eks møbelprodukter 

 Erklæring om ansvar for innholdet i EPD, er kommet inn som et nytt felt på side 2. 

"Eieren av deklarasjonen skal være ansvarlig for den underliggende informasjon og bevis. 

EPD Norge skal ikke være ansvarlig med hensyn til produsent informasjon, livsløpsvurdering 

data og bevis" 

 

 

http://www.epd-norge.no/
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Innhold i EPD 
De norske EPDene er normalt delt inn i følgende deler: 

1. Programrelaterte opplysninger (side 1, 2 og siste side obligatorisk) 

2. Innholdsdeklarasjon (Produkt) 

3. LCA beregningsregler 

4. Beskrivelse av scenarier 

5. Presentasjon av miljøprestasjoner 

6. Spesielle norske krav (Norske tilleggskrav, Appendix A1 evt. A2 i PCR)  

 

Innholdet i en EPD må la seg verifisere. Det er ikke tillatt i en EPD å ta med noen uttrykk for 

klassifisering, bedømmelse eller sammenligninger med andre produkter, kfr. ISO 14020. 

 

For å lette gjenkjenningen av norskproduserte EPDer og for å sikre identifiserings- og 

godkjenningsopplysninger i EPD, ønsker vi å beholde noen nøkkelsider med; side 1, 2 og siste side. 

 

 

 

1. Programrelaterte opplysninger 

o Generell informasjon (programrelatert informasjon) 

o Produsent og verifikasjon  

o Erklæring om sammenlignbarhet 

For å kunne registrere EPD hos EPD-Norge, må man følge de to første og siste siden i malen.  Det er 

viktig at man velger språk og sørger for at tekst i resten av EPDen konsekvent følger dette. 

For EPDer innen bygg følger disse EN 15804:2012+A1:2013, samt EN 15942 «Kommunikasjons format 

bedrift til bedrift». 

Side 1 

Som det går frem av malen fra EPD-Norge, er logo for programoperatør (ene) og eventuelt ECO 

Platform logo plassert øverst på siden.  Logoer for programoperatør og ECO Platform settes inn av 

EPD-Norge. 



Ver 2015 N    

3 
 

Alle EPDer hos EPD-Norge har engelsk tekst "ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION".  Det er 

viktig at en tydeliggjør hvilke standarder miljødeklarasjonen er i henhold til " in accordance with ISO 

14025, ISO 21930 and EN 15804" eller generelt ISO 14025. 

 

Det er tatt med 8 linjer i identifiseringsfeltet på første side.  Dette er gjort fordi vi kan utstede ECO 

Platform logo med ECO Reference number. EPD-Norge har gjennomført en gjensidig 

annerkjennelsesprosess (Mutual Recognition process) med programoperatøren IBU.  Dette gjør at vi 

kan publisere IBU-EPDer med dobbelt sett av logoer og med eget registreringsnummer hos EPD-

Norge. 

Produktnavn hentes fra EPD-eieren.  Det er greit at produktnavnet er på det samme språket som 

resten av EPDen.  

Navnet til EPD-Eieren (korrekt firmanavn og likt med navn på side to).  Det er vanlig å sette inn logo 

for firma til høyre over bildet. EPD-eier må fremskaffe logo med skikkelig oppløsning. 

Det skal settes inn et bilde eller en grafisk visning som beskriver produktet og gjerne relatert til 

bruksområde. NB! Bildet må være med høy oppløsning (tydelig og skarpt) med følgende 

dimensjoner bredde 800 x høyde 750 pixler (22 x 21 cm).  

 

Side 2 Generell informasjon 

Utfylling av side 2 i malen er obligatorisk for EPDer som skal registreres i EPD-Norge. Feltene som 

skal legges inn er markert med klammer og rød/sort tekst.  

På denne siden skal også produsentens logo legges inn i toppteksten på høyre side. Høyde på logoen 

skal være maks 1,25 cm. Denne logoen vil vises på alle sider unntatt 1. siden. 

 

Den som har laget EPDen skal legge inn opplysninger om Produsent (kontaktperson, adresse, telefon, 

e-post), Produktnavn (samme som på side 1), Produksjonssted, Organisasjonsnummer og eventuelle 

Kvalitets-/miljøstyringssystemer.  Det er svært viktig å fylle inn korrekte navn på PCR (er) som er 

benyttet i Deklarasjonen er basert på PCR.  Fullstendig referanse for PCR skal gis i Bibliografi på 

siste/nest siste side.  

Videre kan en velge mellom Deklarert enhet, Deklarert enhet med opsjon eller Funksjonell enhet. Her 

skal Deklarert enhet fylles ut (obligatorisk) og det som for øvrig er aktuelt av Deklarert enhet med 

opsjon eller Funksjonell enhet. Deklarert enhet med opsjon er hvis en har LCA data for deler av 

livsløpet. Se også LCA: Resultater - for modulbeskrivelser. 
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Den som har laget EPDen skal fylle inn navn, firmalogo og signatur i felt Miljødeklarasjonen er 

utarbeidet av. 

Verifikator krysser av og fyller inn navn/tittel og signer. 

Det er gjort plass for Deklarasjonsnummer og ECO Platform referansenummer.  Disse sammen med 

Godkjent og Gyldig til, fylles ut av EPD-Norge. 

Erklæring om sammenlignbarhet: Sjekk at teksten i tekstboks for sammenlignbarhet, stemmer med 

ISO 14025 eller EN 15804. 

 

Siste side 

Det er obligatorisk å fylle inn opplysningene på siste side.   

Vær nøye at Bibliografien inneholder riktige opplysninger i forhold til hva som er brukt tidligere i 

EPDen. Alle referanser, produktstandarder, LCA rapport osv. skal listes opp her. 

 

Det er satt av 2 felt for Programoperatør og 1 felt til henholdsvis Eier av deklarasjonen og Forfatter 

av livssyklusrapporten. Det settes inn logoer som vist i malen. 

 

 

2. Innholdsdeklarasjon ("Produkt" i malen) 

o Beskrivelse av produktanvendelse 

o Produktbeskrivelse  

o Produktspesifikasjoner (innholdsdeklarasjon) 

o Teknisk beskrivelse av produktet 

o Markedsområde 

o Forventet levetid på produktet 

For den videre presentasjonen i EPDen, er EPD-malen et hjelpemiddel for de som ønsker det. 

Dersom man i samarbeid med EPD-eier ønsker en annen lay-out er det fullt mulig.  For 

gjenkjennbarheten av EPD-dokumentet, er det en fordel om man følger punkt-rekkefølgen i malen.  

Produkt 

Her skal det gis en Produktbeskrivelse med anvendelse(r) og en Produkt spesifikasjon.  

Produkt spesifikasjon kan legges inn i tabellen vist i malene. Under Produkt skal en også legge inn 

Tekniske data for produktet samt dimensjoner og vekt hvis det er relevant. Her kan en med fordel 

legge inn henvisninger link til Tekniske godkjenninger eller som QR-kode med innhold av Tekniske 

godkjenninger. Videre beskrives her Markedsområde og Produktets levetid. Ønsker en at levetiden 

skal være med for Deklarert enhet så må den skrives inn. For bygg er det vanlig å legge inn hvilke 

referanselevetid man bruker for norske bygg. 

Området kan utvides ved å legge inn flere linjer.   
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Den kan omfatte også informasjon av produktspesifikk karakter som produsenten vil ha med (og som 

ikke inngår i deklarasjonen om miljøprestasjon) eller informasjon som kunder og markeder ønsker. 

Informasjon om hvordan produktet skal behandles, opplysninger om service, vedlikehold og hva 

brukeren kan gjøre for å redusere miljøpåvirkning ved bruk av produktet eller tjenesten kan også 

inngå. 

Dersom et produkt er basert på resirkulerte materialer, kan produsenten opplyse i EPD om mengde 

resirkulert materiale. For ikke å skape misforståelse om materialet kan regnes som resirkulert, skal en 

følge veiledningen i ISO 14021, Egendeklarerte miljøpåstander.  

 

3. LCA beregningsregler 

o Datakvalitet 

o Allokering 

o Systemgrenser 

o Cut-off kriterier 

Under LCA beregnings regler må man sette inn Deklarert enhet, Deklarert enhet med opsjon eller 

Funksjonell enhet som må være lik det man har skrevet inn under Generell informasjon. 

Prioriteringen av tekst er: Funksjonell enhet (1. prioritet), Deklarert enhet med opsjon (2. prioritet) og 

Deklarert enhet (3. prioritet).  Deklarert enhet vil kreve en tilleggsinformasjon i form av transport A(4) 

fra produksjonssted til et sentrallager i Norge. For byggevarer produsert i Norge skal denne settes til 

50 km. For de andre valgene vil transport A(4) normalt være fra produksjonssted til byggeplass (noen 

oppgir man en snittavstand til markedsområdet).  

For øvrig skal det under denne delen gis en beskrivelse av Systemgrenser, Datakvalitet, Cut-off 

kriterier og Allokering. I malen er det laget forslag til standard tekster for Allokering og Cut-off 

kriterier som kan vurderes brukt. 

Under Systemgrenser oppfordres det til å sette inn et flytskjema/oversikt som viser hva som er med i 

LCI beregningene.  Bruk gjerne hele bredden på siden for at skjema/figur skal bli synlig nok.  

Fargebruken i flytskjema kan hjelpe leseren til å forstå sammenhengen i hva som er med i 

innenfor/utenfor systemgrensene.   
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Under følger to eksempel. 

 

 

Eksempel 1: 

 

Kilde: NEPD 00164E Aalborg Portland 

Området kan utvides ved å legge inn flere linjer. 

Det er viktig å legge merke til at flytskjema  i sammenheng med EN15804  punkt. 7.2.1 sier: "requires 

flow diagram according to modular approach. A suggestion will be to relate processes in the flow 

diagram to the modular approach". ECO Platform krever at flytskjema skal være relater til modulene i 

Eksempel 2: 

 
Dersom man tar med modul D, skal kalkulasjonsmetoder beskrives -eks resirkulert del. 
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4. Beskrivelse av scenarier 

o Transport 

o Sammenstilling/ Byggefase 

o Bruksfase (vedlikehold, reparasjon, utskifting, bruk av energi og vann) 

o Sluttfase 

o Gevinst og belastninger etter endt levetid 

o Annen informasjon 

Bruksdelen i en verifisert miljødeklarasjon består av de deler av livsløpsanalysen som omfatter fasene 

mellom distributør til kunde, og avfallshåndtering. Opplysninger her er av mer allmenn karakter basert 

på antagelser og beskrives i scenarier. 

Her skal informasjon som beskriver scenariene for de enkelte moduler legges inn. Scenariene for 

øvrig beskrives i produktets LCI/LCA rapport. Dette området utformes avhengig av hvilke moduler 

som tas med og hvilken type deklarasjon som velges.  

En kort forklaringstekst skal legges inn foran hver av tabellene/modulene.  

Den første tabellen/modulen på denne siden beskriver transport til byggeplass (A4). Her viser vi til 

tidligere omtale under 3.  LCA beregningsregler.  

Annen teknisk informasjon legg inn i slutten av området. 

5. Presentasjon av miljøprestasjoner 

En kort orienterende tekst i starten av området kan gis. Det krysses av under modulnummereringen 

A(1)- D hvilke moduler som skal tas med. Moduler som ikke tas med fordi de ikke er relevante eller 

ikke deklareres bør få en forklarende tekst under hovedområde LCA: Beregningsregler. 

En modul som markeres med X (inkludert) bør markeres med blått (ta utgangspunkt i nylig publiserte 

EPDer på EPD-Norge.no). Alternative markeringer av moduler er MID (modul ikke deklarert) eller MIR 

(modul ikke relevant). Man bør i størst mulig grad unngå å bruke MIR. 

Tabellene Miljøpåvirkning, Ressursbruk og Livsløpets slutt – Avfall og utgangsfaktorer fylles ut på 

vanlig måte (tall fra LCI/LCA undersøkelsen/rapporten). 

I EN 15804 er det kun tillatt å summere modulene A(1) til A(3), alle de øvrige moduler må deklareres 

enkeltvis. Om det er hensiktsmessig kan også modulene A(1), A(2) og A(3) vises separat. 

Dersom det er ønskelig, kan en ta sette inn grafisk fremstilling av resultatene. 

6. Spesielle norske krav (Norske tilleggskrav, Appendix A1 evnt A2 i PCR)  

 

I de norske PCRene (A1/A2) og i malene som fins på EPD-Norges hjemmesider, fins det rettleiing for 

hvilke norske tilleggskrav  (ut over ISO 14025/EN 15804) som skal være med. Dette område skal 

dekke beskrivelsen av Klimagassutslipp for bruk av elektrisitet i produksjonsfasen, Farlige stoffer, 

Inneklimapåvirkning, og hvis det foreligger, Klimadeklarasjon.  

Bibliografi 
Alle referanser, produktstandarder, LCA rapport osv. skal listes opp her. 
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For hovedområdene Produkt, LCA: Beregnings regler og LCA: Scenarier og annen teknisk 

informasjon og LCA: Resultater må en passe på å legge inn sideskift. Generelt bør sideskiftene 

kontrolleres og tilpasses for hele dokumentet. 


