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Taskforce for bæredygtige 

byggematerialer

Følge implementeringen af byggevareforordningens

krav om bæredygtige byggevarer og sikre størst 

muligt dansk indflydelse på processen. 



Bæredygtighed for producenter:

”EU lovgivning”

”CE-mærkning”

”Krav”

”Deklarering”

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cao_5kB_ylnFaM&tbnid=lR8aIHHq06UscM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=6924&ei=c5ilUoHUMaGxywOxxYDIBA&bvm=bv.57752919,d.bGE&psig=AFQjCNF4yYGpcHu9Qv0iShp5wjlZ-26ZMA&ust=1386670500433456
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cao_5kB_ylnFaM&tbnid=lR8aIHHq06UscM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=6924&ei=c5ilUoHUMaGxywOxxYDIBA&bvm=bv.57752919,d.bGE&psig=AFQjCNF4yYGpcHu9Qv0iShp5wjlZ-26ZMA&ust=1386670500433456


Byggevare 

producent
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Grundlæggende 

krav

Egenskaber og 

metoder

Krav til 

tærskelværdier

Fra forordning til 

lovkrav



1. Mekanisk stabilitet

2. Brand

3. Sundhed og miljø

4. Sikkerhed

5. Støj

6. Energi og varmeisolering

1. Reaktion ved brand [EN13501]

2. Vandtæthed [EN1027]

3. Bæreevne af beslag [EN14609]

4. U-værdi [EN10077]

EU definerer de

grundlæggende krav

Produktstandarder definerer 

egenskaber og metoder

Egenskab Metode



Byggevare 
forordningen

U = 1.43

Bæreevne:

Godkendt

EN 14351

(produktstandard)

BR10

U-værdikrav

EU lovgivningen bestemmer:
Hvad der må stilles krav til og hvilken metode der skal anvendes.

Medlemslandene bestemmer:
Hvor strenge kravene skal være (tærskelværdier)

OBS: 
Det sker dog, at tærskelværdier defineres 
direkte i EU-standarderne



De 6 væsentlige krav i byggevaredirektivet:

1. Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet

2. Brandsikring

3. Hygiejne, sundhed og miljø

4. Sikkerhed ved anvendelsen

5. Beskyttelse mod støjgener

6. Energiebesparelser og varmeisolering



De 7 grundlæggende krav i forordningen:

1. Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet

2. Brandsikring

3. Hygiejne, sundhed og miljø

4. Sikkerhed ved anvendelsen

5. Beskyttelse mod støjgener

6. Energiebesparelser og varmeisolering

7. Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer

skærpede miljøkrav



3. Hygiejne, sundhed og miljø 
Opdateret med krav til indvirkning på den miljømæssige kvalitet og 

klimaet i hele bygningens LIVSCYKLUS.

6. Energiebesparelser og varmeisolering
Opdateret med krav til energiforbrug under opførelse og 

nedrivning (livscyklusbetragtning)

7. Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer
Nyt krav, der skal fremme genbrug, genanvendelse og brugen af 

miljøkompatible råmaterialer og sekundære materialer



1. Mekanisk stabilitet

2. Brand

3. Sundhed og miljø

4. Sikkerhed

5. Støj

6. Energi og varmeisolering

7. Bæredygtig udnyttelse af 

naturressourcer

1. Reaktion ved brand [EN13501]

2. Vandtæthed [EN1027]

3. Bæreevne af beslag [EN14609]

4. U-værdi [EN10077]

5. … [EN….…]

…der bør anvendes miljøvaredeklarationer, hvis de foreligger.

EU bestemmer de

grundlæggende krav

Produktstandarder definerer 

egenskaber og metoder

TASK FORCE!



TC 33

EC har bedt CEN om at udvikle standarder for 

miljøvaredeklarationer (EPD) for byggevarer.

EC har nu bedt CEN om at redegøre for, præcis 

hvordan EPDen kan anvendes til CE-mærkningen.

1.000’vis af miljøvaredeklarationer (EPD) er udviklet 

rundt omkring i Europa siden da.

Produkt-TC’er har påbegyndt arbejdet med 

udvikling af produktspecifikke EPD-regler

Hvad sker der ?



Udviklingen af EPDer håndteres i praksis af 

EPD-ordninger



Europæisk harmonisering

Et fælles europæisk EPD format med ensartet kvalitet og indhold

fælles kvalitetsstyring og verificeringsprocedurer



Samspil med 

certificeringsordninger



Bruger EPD data til beregning af

bygningens miljøprofil

Bruger EPD data til beregning af

bygningens miljøprofil

Point gives ved brug af produkter med 

gyldig EPD

Point gives ved brug af produkter med 

gyldig EPD

Samspil med 

certificeringsordninger



Nyt LCA-baseret værktøj til 

beregnings af bygningens 

samlede miljøpåvirkninger

Samspil med 

regeringens strategi



EPD
Miljøvaredeklaration
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