
Velkommen

Årsmøte – 15. juni 2016



Organisering



Styresammensetning juni 2016

Styremedlem Virksomhet Valgt for periode

Øyvind Skarholt (leder) Byggevareindustrien 2016-2019

Per Øyvind Langeland (nestleder) NHO 2014-2017

Olav Haugerud Protan 2014-2017

Børge Heggem Johansen Ekornes 2015-2018

Annik Magerholm Fet NTNU 2015-2018

Guro Bøe Wensaas Energi Norge 2016-2019

Stein Iver Koi Norsk Industri 2015-2018

Henrik Stenwig (vararepresentant) Sjømat Norge 2015-2018

Sigrid Strand-Hanssen 

(vararepresentant)

Asplan Viak 2016-2019



Teknisk Komité (TC) juni 2016

Medlemmer TC Virksomhet

Christofer Skaar (leder) Sintef Byggforsk

Erik Svanes Østfoldforskning

Lars Tellnes Treteknisk

Michael Jenssen NTNU

Martin Erlandsson IVL



AGENDA TIL ÅRSMØTE 15. JUNI 2016

PROGRAM TIL ÅRSMØTET: 
1230-1300 Status i EPD-Norge v/Styreleder Øyvind Skarholt og Daglig Leder Håkon Hauan

Signering av Mutual Recognition – MR avtale mellom EPD-Norge og The 
International EPD System AB (Environdec).

Verdenspremiere på EPD-Norge animasjonsvideo. 

1300-1320 Arkitektene, en viktig pådriver for fremtidens miljøvennlige byer og bygg 
v/ Anders Selstrøm Moe Norges Arkitekters Landsforening.

1320-1340 Hva er de største drivkreftene for at "innovative grønne løsninger" virkelig skal bli 
foretrukket fremfor andre? v/ Elin A. Hansen, Miljøansvarlig for nytt 
Nasjonalmuseum, Statsbygg.

1340-1400 Grønne løsninger gir store synergier v/ Per Harbø Programleder Nasjonalt program 
for leverandørutvikling.

1400-1420 Pause.



AGENDA TIL ÅRSMØTE 15. JUNI 2016

PROGRAM TIL ÅRSMØTET: 

1420-1440 LCA databaser og EPD genereringsverktøy, hva kan vi forvente? v/ Trond Edvardsen, 
Østfoldforskning. 

1440-1450 Transport er en viktig miljøfaktor. Nå er nyutviklet Transport kalkulator klar til fri 
bruk for alle interesserte. For første gang i Norge, introduksjon og live 
demonstrasjon av Transport kalkulator v/ Mie Wold, Østfoldforskning. 

1450-1510 EPD og gode miljøvalg i et internasjonalt perspektiv, v/ Joakim Thornéus, leder for 
The International EPD System (Environdec AB) som har samarbeidspartnere i en 
rekke land. 

1510-1545 "License to operate". Må virksomheter synliggjøre miljøbelastninger for å kunne 
overleve det "grønne skifte"? v/ Frank Hugo Storelv, leder for Neptune Network.

1545 Avslutning.



EPD-Norge

1. Status

2. Trender og veien videre

3. Signere MR – Mutual Recognition avtale med The 
International EPD System

4. Verdenspremiere



2011 2012 2013 2014 2015 2016

EPDs 97 107 117 147 286 349

Companies 39 52 76 110
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EPD-Norge Strategiske målsettinger og prioriterte saker 2016-2019

Miljødeklarasjonen EPD for gode miljøvalg



Visjon
EPD skal være bedriftenes fundament for åpen informasjon om produkter og 
tjenesters miljøprestasjon 

EPD-Norge Strategiske målsettinger og prioriterte saker 2016-2019

Misjon/Formål
Stiftelsens formål er å drive utvikling og markedsføring av miljødeklarasjoner, 
herunder spesielt type III ifølge spesifikasjoner i ISO 14025, ISO 21930 og 
tilsvarende standard.

EPD-Norge skal:

 være programoperatør for type III Miljødeklarasjoner, EPD, etter ISO 14025 

 sørge for utvikling av tilstrekkelige og relevante PCRer i samarbeid med 

bransjeaktører

 verifisere, registrere og lagre PCRer og EPDer i henhold til reglene i ISO/EN-

standarder  

 påvirke og informere private og offentlige aktører for å øke bruken av EPDer

 påvirke fagmiljøer slik at det er tilstrekkelig og kompetent kapasitet for LCA 

(livsløpsvurderinger) og muligheter for trygg, rask og rimelig utforming av EPDer

 posisjonere seg som den naturlige kompetanse samarbeidspartner for PEF –

Product Envirnonmental Footprint, for derav ta en aktiv rolle når/hvis PEF blir 

introdusert og implementert i Norge. 



Hovedmål
Miljødeklarasjoner (EPD) skal være det mest benyttede verktøyet for 

miljøkommunikasjon og miljødokumentasjon for produkter og tjenester i 

profesjonelle kunde - leverandør forhold - nasjonalt og internasjonalt

EPD-Norge Strategiske målsettinger og prioriterte saker 2016-2019

Videreutvikle og bygge 
egen organisasjon

Videreutvikle og bygge 
kunde og marked

Utvikle og gjennomføre 
en kommunikasjons-

strategi, med 
hovedformål å øke 

kunnskapen og 
utbredelsen av EPD, 

samt sikre at EPD-PEF 
blir så overlappende 

som mulig for 
fremtiden.  

*Etablere LCA kompetanse i 

egen organisasjon

*Bygge videre internasjonale 

relasjoner via Eco Platform 

og flere MR – Mutual 

Recognition avtaler

*Definere og målbevisst 

bygge relasjoner med 

hovedpartnere/allianser

*Forbedre/harmonisere 

«brukervennlighet» til EPD 

*EPD fra nye markeds 

segmenter/bransjer med 1 

nytt segment/bransje pr år. 
*EPD 2016 – 350 stk. 110 

EPD eiere

*EPD 2017 – 420 stk. 122 

EPD eiere

*EPD 2018 – 500 stk. 135 

EPD eiere

*Øke antall EPD genererings 

verktøy med 1x pr år.

*Øke antall PCRer med 1x pr. 

år. 

* Introdusere nye WEB sider         

* Introdusere ny elektronisk 

EPD verifiserings/publiserings 

arbeidsflyt 

* Utvikle og distribuere 

nyhetsbrev med 200 

abonnenter i 2016 og deretter 

10% årlig vekst. 

* Kommunisere markeds 

relatert EDP informasjon via 

pressemeldinger, web, sosiale 

medier og andre relevante 

møteplasser. 



Mål
EPD Norge har ett overordnet mål for sin kommunikasjon: Øke kunnskapen om og utbredelsen av EPD. I tillegg er det et mål på sikt å sikre at EPD og PEF blir så 
«overlappende» /integrerte som råd er.

Strategi
EPD-Norge skal nå sine mål gjennom systematisk og planmessig formidling av faktabasert kunnskap i lett 
tilgjengelig form og ved effektiv påvirkning av målgruppene.

Målgrupper
For å nå sine mål må EPD–Norge kommunisere med en 
rekke målgrupper, så som eksisterende og nye brukere, 
EPD fagmiljø, offentlige/private innkjøpere, miljørådgivere 
og politiske og administrative miljøer.

Alliansepartnere
Aktuelle strategiske og taktiske valg av alliansepartnere er 
Husbanken, BREEAM NOR, Nasjonalt Program for 
Leverandørutvikling, NHO, bransjeorganisasjoner , 
miljøorganisasjoner, FOU og utdanningsinstitusjoner etc. 

Motkrefter
Nettopp miljømerkene synes å være den mest alvorlige 
barrieren i arbeidet med å tydeliggjøre hva EPD 
representerer til forskjell fra slike merker.

Kommunikasjonsplattformer
De valgte virkemidlene er å generere trafikk til 
webportalen, etablere dialog, utgi nyhetsbrev, benytte 
eksterne medier (i første rekke bransjemedier), sosiale 
medier og deltakelse på relevante møteplasser. Formidling 
av Husbankprosjekter er prioritert oppgave og skal skje via 
alle medier og kanaler. 

Utvikling av 
budskap
Målet for EPD–Norge 
er å veilede 
virksomheter i å 
kommunisere 
miljøprestasjoner for 
produkter gjennom 
verifiserte og 
forståelige 
miljødeklarasjoner. På 
det grunnlag er det 
nødvendig for å nå 
frem til mange av 
målgruppene å utvikle 
et budskap som er 
saklig i sitt innhold, 
men tabloid i sin form. 
Likeledes trengs et 
«slogan» som i all 
enkelthet forteller hva 
EPD er og som tydelig 
skiller fra 
miljømerkene. 

Prioriterte tiltak våren 
2016

 Starte bruk av nyhetsbrev. 
 Lage formulering om EPD egnet 

for politiske partiprogrammer, og 
sørge for at alle partier foran 
stortingsvalget 2017 har slike 
formuleringer.

 Gjenopplive politiske kontakter + 
kontaktmøte med Energi– og 
miljøkomiteen i Stortinget.

 Jevnlig oppslag i bransje–
/fagpresse avhengig av hvilken 
bedrift/målgruppe EPD-Norge 
satser på. Gjenopplive 
mediekontakter. Bransje-vise 
kontaktmøter.

 Legge langsiktig strategi for PEF–
arbeidet.

Kommunikasjonsstrategi



Globale trender



Globale trender



Globale trender



Globale trender



Hydro Q1 2016 report. 

Hydro Q1-2016 report



Globale trender



Miljødeklarasjoner som konkurransefortrinn



EPD – Norge Internasjonalt

http://www.eco-platform.org/the-mission.html

http://www.eco-platform.org/the-mission.html


EPD – Norge Prosjekter

• EPD-Transportkalkulator
• EPD-Bruksanvisninger
• EPD-Sammensatte konstruksjoner
• EPD-Scenarios
• EPD-Internasjonal harmonisering
• EPD-Formidling/Animasjonsvideo
• med flere



EPD Norge – Veien videre

EU direktiv – Offentlige anskaffelser
En grønn gavepakke – EU-direktiv 2014/24/EU



EPD-Norge og The 
International EPD System 
(Environdec) signerer MR –
Mutual Recognition avtale. 



EPD for”Dummies”

https://vimeo.com/newson/review/169836427/76d5b687e4

https://vimeo.com/newson/review/169836427/76d5b687e4


Takk for oppmerksomheten


