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Hvad er en EPD?

En EPD er en produktdeklaration, med hvilken en producent kan dokumentere en række egenskaber

for sit produkt.

Hvilke egenskaber deklareres?

Produktets miljøegenskaber baseret på de samlede udledninger og ressourceforbrug beregnet over 

produktets livscyklus:

 CO2-udledning

 Energiforbrug

 Vandforbrug

 Affaldsgenerering

 …



Livscyklusprocesser

Produktets livscyklus dækker over de processer som finder sted i forbindelse med…

 Udvinding af råmaterialer

 Transport og produktion

 Brug

 Bortskaffelse/genanvendelse
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Systemgrænser (MND = module not declared)

Produkt Bygge- proces Brug Endt levetid Udenfor systemgrænse
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Beginning of 2017  (in total 3600+)  [2000+ in 2015)

(Jane Anderson, Thinkstep)

Antal globalt



Fokus i Danmark

(ENV1.1: LCA – miljøpåvirkninger          ENV2.1: LCA – primærenergi)



Fokus i udlandet



Fokus i Danmark



Fremtid i Danmark

Nye bygninger: 2020 2025 2030

Energi - LCA på indlejret energi (baseret

på EPD’er)

Krav til LCA på indlejret energi

Miljømæssig

bæredygtighed

Introduktion af frivillig

bæredygtighedsklasse

LCA’er baseret på EPD’er Krav om opfyldelse af

bæredygtighedsklasse

Eksisterende bygninger

(renovering)

LCA vedr. miljømææsig

betydning af renovering

Uddrag af anbefalede indsatser vedr. bl.a. Bygningsreglementet (ROADMAP: Energifonden)

Uddannelses- og Forskningsministeriet: FORSK2025: Strategiske fokusområder vedr. byggeriet:

• Digitalisering, Teknologier (robotter/droner, 3D print, Big Data)

• Cirkulær ressourceøkonomi

• Indeklima

• Energi

• Materialer

• Klima
[https://ufm.dk/publikationer/2017/filer/forsk2025.pdf]

[https://www.innobyg.dk/media/75132/roadmap-rapport_final.pdf]



Byggevareforordningen (CPR)

CPR stiller ikke direkte produktkrav, men en række grundlæggende krav til bygværker, som 

omsættes til væsentlige egenskaber i produktstandarderne

1. Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet

2. Brandsikring

3. Hygiejne, sundhed og miljø

4. Sikkerhed og adgangsforhold ved anvendelsen

5. Beskyttelse mod støj

6. Energibesparelser og varmeisolering

7. Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer

Byggevare 
forordning

Produkt 
standarder

Bygnings-
reglement

Grundlæggende krav Egenskaber og metoder Krav til tærskelværdier

Produkt 
standarder

Produkt 
standarder

”Til vurdering af bæredygtig anvendelse af 

ressourcer og af bygværkers miljøpåvirkning 

bør der anvendes miljøvaredeklarationer, hvis 

de foreligger”



Byggepolitisk strategi

Markedskrav

EU-lovgivning, standardisering og 

CE-mærkning Lovkrav

IKKE ENDNU!
MEN DET KOMMER…!

NU!

Hvor kommer kravene fra nu og i fremtiden?



Producent

ejeren af produktet som deklareres

LCA-konsulent

udfører dataindsamling og beregning

Verifikator

udfører uafhængig tredjepartsverifikation

Programoperatør

Hvordan laves en EPD



Tidslinje

Dataindsamling

EPD

Baggrundsrapport

Opbygning af model Udgivelse

Verificering

Verifikator + LCA-konsulent

ProgramoperatørLCA-konsulent + producent

LCA-konsulent

LCA-konsulent

Producent + LCA-konsulent

6 måneder (vejledende)



Dataindsamling

Eksempel på inputs leveret af producenten (forsimplet)

År for indsamling: 2016

Konstruktionstræ 15.563 kg Materiale

Aluminium 9.875 kg Materiale

EPDM gummi 3.157 kg Materiale

Smøremiddel 492 kg Hjælpestof

Destilleret vand 3,69 m3 Hjælpestof

Elektricitet 200.000 kWh Energiforbrug

Termisk energi (natur gas) 550.000 MJ Energiforbrug

PE folie 1.125 kg Pakkemateriale



Dataindsamling

Færdigt produkt 45.000 m2 Produkt

Aluminiumsaffald 2.800 kg Affald til genanv.

Træspåner 3.560 kg Affald til genanv.

Spildolie 550 kg Affald til bortskaf.

Spildevand fra produktion 12 m3 Udledning til vand

Eksempel på outputs leveret af producenten (forsimplet)

År for indsamling: 2016



Spørgsmål til afklaring inden start

 Hvilken type EPD ønskes?
 Vugge-til-port

 Vugge-til-port med tilvalg

 Vugge-til-grav

 Hvilke(t) produkt(er) skal deklareres og hvordan?
 Et produkt i en EPD

 Flere produkter i en EPD

 Flere produkter i flere EPD’er

 Hvordan er data tilgængelig og hvem skal fremskaffe disse?

 Hvilken produktenhed anvendes i EPDen (screening af eksisterende PCR/EPD)
 kg

 m2

 stk.

 …



Serien af standarder fra CEN/TC 350

EN 15643-3

Assessment of buildings – Part 3: 

framework for the assessment of 

social performance

EN 15643-4

Assessment of buildings – Part 4: 

framework for the assessment of 

economic performance

EN 15643-2

Assessment of buildings – Part 2: 

framework for the assessment of 

environmental performance

EN 16309

Assessment of social performance of 

buildings – Calculation methodology

EN 16627

Assessment of economic

performance of buildings –

Calculation method

EN 15978

Assessment of environmental

performance of buildings –

Calculation method

EN 15804

Environmental product declarations –

Core rules for the product category

of construction products

EN 15942

Environmental product declarations –

Communication format – Business to 

Business

CEN/TR 15941

Environmental product declarations –

Methodology for selection and use of 

generic data

EN 15643-1

Assessment of buildings – Part 1: General framework

Framework

level

Product

level

Building

level



Generelle 

programinstruktioner

Styregruppen

 Aalborg Universitet

 Dansk Green Building Council

 Dansk Byggeri

 DTU

 NCC

 Søren Jensen Rådg. Ing.

 Arkitema

 Kalk- og Teglværksforeningen

 VinduesIndustrien

Krav til EPD format og indhold

Verificeringsprocessen

 Kompetencekrav

 Tjeklister

 Styring af processen

.dk

 EPD database

 Gældende programinstruktioner

 Information og kontakt

 …

EPD Danmark



ECO Platform – markedsdrevet harmonisering



ECO Platform – markedsdrevet harmonisering



Aftale om gensidig anerkendelse med Tyskland

 I praksis et mere smidigt system

 Producenter kan få deres danske EPD 

på den tyske hjemmeside, og omvendt.



Mail: hfl@teknologisk.dk 
Tlf.: +45 7220 3674

www.epddanmark.dk

Kontakt

Seniorkonsulent Henrik Fred Larsen


