
 
 

 
 

 
Hvilke typer EPDer finnes og hvordan er de forskjellige? 
 
Det er I utgangspunktet to typer EPD: EPD for et spesifikt produkt og EPD for gjennomsnittsproduktet.  
Nedenfor er en kort beskrivelse av disse typene. 
 
Spesifikt produkt EPD: 
1. EPD for ett produkt: En EPD for et spesifikt produkt fra en produsent/leverandør, med ett eller 

flere representative scenarioer for transport, installasjon, bruk og avhending. Produktet kan være 
produsert på flere forskjellige fabrikker, men kommer fra en leverandør. EPDen er registrert og 
publisert hos EPD-Norge. 

2. Prosjekt EPD: En EPD for et spesifikt produkt fra en produsent/leverandør for en spesifikk 
kunde/prosjekt. Forskjellen fra vanlig EPD er at prosjekt-EPDen nødvendigvis ikke registreres og 
publiseres på EPD-Norge da den refererer til en allerede registrert og publisert EPD og den er 
utarbeidet til et spesifikt prosjekt/kunde. Dette er en vanlig fremgangsmåte hvor det kan være 
noe variasjon mellom hver leveranse, f.eks. for betong, eller hvor kunden ønsker spesifikke data 
for transport (A4) og eventuelt byggeplass (A5). 

 
Gjennomsnitts EPD: 
1. Vanlig EPD for flere produkter: En EPD med et snitt av flere lignende produkter (f.eks. ulik 

overflatebehandling, ulik tykkelse, etc.) fra en leverandør/produsent. Miljøprestasjonen til 
produktene som er inkludert kan ikke variere mer enn +- 10 %. Ellers som vanlig EPD over. 

2. Generisk EPD or bransje EPD for ett produkt: Dette er en gjennomsnitts-EPD hvor flere 
produsenter går sammen om å deklarere samme type produkt. Det er ingen krav til hvor stor 
variasjon det er mellom produsentene, så lenge produktet er det samme. Det er god praksis å 
oppgi variasjonsbredden for de ulike miljøpåvirkningskategoriene.  

3. Generisk EPD eller bransje EPD for flere produkter: Som over, men variasjonen mellom 
produktene kan ikke være mer enn +- 10 %. 

 
Bemerk at den geografiske spredningen av produsenter og/eller produksjonssteder, kan være alt fra et 
geografisk område innen et land til flere land.  
 
Man kan si at en gjennomsnitts EPD vil "belønne" de produsenter/produksjonssteder med dårligst resultat 
for miljøindikatorene og "straffe" de beste.  Videre vil ikke gjennomsnitts EPD motivere produsenter til å 
endre for å forberede sine egne prosesser  

 
Det er viktig at brukeren av EPD er klar over hovedforskjellene mellom de respektive EPD typer og bruker EPDene 
basert på hva EPDene faktisk inneholder av informasjon.  
 
En godkjent EPD vil du alltid finne på programoperatørens nettside, for EPD-Norge er det www.epd-norge.no . Ta 
kontakt med EPD-Norge på post@epd-norge.no om du blir fremlagt en EPD du er usikker på er gyldig eller ikke. 
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