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Avgifts regulering per 1. januar 2022 
 

Styret i EPD-Norge har vedtatt å justere avgiftssystemet for EPD og EPD-verktøy. Avgiftssystemet er delt inn i: 
 
 
• Tilslutningsavgift i EPD-Norge (årlig) 
• Registreringsavgift (årlig) 
• Godkjenningsavgift verktøy (engangsavgift 3 år godkjenning) 
• Revisjon (engangsavgift) 
• Mindre ortografiske endringer (engangsavgift) 
• Mutual recognition / ekstra logo for andre programmer 
• Publisering av EPD på flere språk enn norsk og engelsk. 
 
 

Tilslutning til EPD-Norge 
 
Miljødeklarasjoner er en årlig avgift for forvaltning av EPD-programmet. Det betyr hovedsakelig generell informasjon om 
systemet til bedrifter/organisasjoner og allmennheten, å ha tilgjengelig generell og produktspesifikk informasjon om 
systemet. 
Avgiften skal i tillegg dekke opprettholdelse av EPD-register, arrangering av årsmøte/fagprogram og EPD-forum, 
service til EPD-eiere og for innledende bistand til innføring i systemet til organisasjoner. Videre skal den dekke generelt 
oppdatering av hjemmesidefunksjoner og informasjon om EPD gjennom internett (www.epd-norge.no) 
 

 
Registrering av EPD 
 
Gyldigheten for en godkjent EPD er 5 år. Registreringsavgiften er årlig.  Ønsker en bedrift å trekke tilbake en EPD før 
utløpet av godkjenningen, skal avgiften betales ut det året tilbaketrekkingen foretas. Bemerk at Registreringsavgift per 
EPD kan variere fra vedlagte prisliste dersom EPD-eier har egen volum avtale basert på antall EPDer. 
 

 
Godkjenningsavgift verktøy 

 
Gyldighetstiden for verktøy er 3 år. 
 
 

Revisjon av EPD 

 

I gyldighetsperioden for en EPD, kan det være behov for å foreta en revisjon av EPD. Når gyldighetstiden for en EPD er 
over (5 år), kan det være behov for forlengelse av gyldighetstiden. 
 

Dersom det i disse sammenhengene foretas en revisjon av dataene i EPD, vil det være behov for at EPD gjennomgås 
av EPD-Norge. 
 
 
 

http://www.epd-norge.no/
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Revisjon av EPD-verktøy 

 

I gyldighetsperioden for EPD-verktøy, kan det være behov for å foreta større eller mindre revisjoner av verktøyet. Når 
gyldighetstiden for EPD-verktøyet er over (3 år) må EPD-verktøyet revideres og verifiseres for en ny 3 års periode. 
 
 

Mindre ortografiske endringer (engangsavgift)  

 

Etter at en EPD er registrert og publisert kan det i gyldighetsperioden være behov for mindre ortografiske endringer. 
Endringene berører ikke dataene i en EPD. 
 
 

Publisering av EPD på flere språk 

 
Hvis ønskelig kan man mot en engangsavgift få publisert EPDen på flere språk enn norsk og engelsk. Avgiften gjelder 
per EPD per språk utover norsk og engelsk. 
 
 

Publisering av mutual recognition (MR) EPDer 

 

EPD-Norge har en "Mutual recognition agreement, MR (gjensidig anerkjennelsesavtale) med IBU Tyskland, The 
International EPD System Sverige, EPD Danmark og EPD Italy. Dersom en EPD-eier med EPD registrert hos en av disse 
og ønsker å registrere EPD i EPD-Norge, gjelder følgende: EPD-eier henvender seg til EPD-Norge for å få veiledning i 
prosessen. En MR-EPD har en forside med to logoer og har både et deklarasjonsnummer fra for eksempel IBU og det 
norske registreringsnummeret. En ekstra siste side gir opplysninger som EPD-Norge ber om i forbindelse med 
registreringen (additional requirements). 
 
NB! Det er påkrevd MR registrering I EPD-Italy for alle EPDer som er basert på EPD Italia PCR EPDItaly007 – PCR for 
Electronic and Electrical Products and Systems, Rev. 2, 2020/10/21. Dette er p.t. 125 Euro per EPD per år. . 
 
 

ECO Platform 
EPD-Norge er medlem av ECO Platform. Digitaliserte EPDer i EPD-Norge vil kostnadsfritt også gjøres tilgjengelig i 
ECO- Platform. 
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Avgifter for EPD gjeldende fra 1. januar 2022 
 

Det tas forbehold om prisendringer under gyldighetsperioden. Alle beløp er eks. Mva. 
 

Tilslutningsavgift for EPD-eier (årlig) Beløp er eks.mva. 
Dette er et fast beløp om faktureres årlig til EPD-eier når EPD-eier har en eller flere 
EPDer registrert hos EPD-Norge 

 

Bedrifter med under 10 millioner kroner i årlig omsetning 3 500,- 
Bedrifter med mellom 10 og 50 millioner kroner i årlig omsetning 6 250,- 
Bedrifter med over 50 million kroner i årlig omsetning 13 000,- 
Konsern (moderselskap med datterselskaper i samme land) 30 000,- 
Bransje / Medlems organisasjoner som representer bedrifter (generiske EPD) 30 000,- 
  

Godkjenningsavgift for EPD-verktøy (engangsavgift)  
Dette er en engangsavgift som faktureres eier av EPD-verktøyet og godkjenningen 
gjelder for 3 år. 

27 300,- 

  
Registreringsavgift EPD (årlig)  

Verifiserte EPD legges ut på www.epd-norge.no og EPD-eier får tilsendt en PDF av 
godkjent EPD og rett til å bruke EPD-logomerke i henhold til gjeldende retningslinjer. 
Avgiften er inndelt i verktøy genererte EPDer og ikke verktøy genererte EPDer. Med 
verktøy genererte EPDer menes EPDer som sendes direkte til EPD-Norge fra EPD-
verktøyet og hvor verktøy er 3. Parts verifisert. 
 

 

Registreringsavgift verktøy genererte EPD 1-25 EPDer per EPD 1 200,- 
REgistreringsavgift verktøy genererte EPD over 25 EPDer per EPD 1 000,- 
Registreringsavgift for ikke verktøy genererte EPD inkludert digitalisering I EPD-Norge 
Digi per EPD.  

3 500,- 

  
Revisjon  

Revisjon av EPD i gyldighetsperioden 550,- 

Revisjon av EPD-verktøy ved utløp eller etter EPD-eiers ønske. 10 815,- 

  
Mindre ortografiske endringer  

Mindre ortografiske endringer per EPD 550,- 

  
Publisering av EPD på flere spark (engangsavgift)  

Avgiften gjelder per EPD per spark utover norsk og engelsk. 550,- 
  

Mutual recognition agreement (MR EPD) Amount in Euro excl. VAT 
Det er engangsavgift per EPD ved publisering av EPD som er deklarert av de vi 
har en gjensidig anerkjennelsesavtale med.  
 

 

MR publisering til IBU 600€ 
MR publisering til The International EPD System 300€ 
MR publisering til EPD Denmark 333€ 
MR publisering til EPD-Italy 600€ 
MR publisering til EPD-Norge 285€ 
  
For EPDer som benytter EPD-Italy PCR for Electronic and Electrical 
Products and Systems rev.2 2020/10/21 kreves MR registrering til EPD-

125€ 

http://www.epd-norge.no/
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Italy hvis EPDen skal benyttes i det italienske marked og/eller benyttes i 
ENEL anbud i Italia. Avgiften er per EPD per år. 
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