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Bekendtgørelse om tilskud til udarbejdelse af
miljøvaredeklarationer (EPD)
I medfør af tekstanmærkning nr. 103 ad 13.88.02.20. til § 13 på finansloven for finansåret
2021 fastsættes:
Kapitel 1
Anvendelsesområde
§ 1. Bolig- og Planstyrelsen kan inden for en ramme på 15 mio. kr. i 2022 yde tilskud til
brancheorganisationer og producenter til fremme af bæredygtigt byggeri gennem udarbejdelse
af miljøvaredeklarationer, EPD (Environmental Product Declaration) for byggevarer.
Stk. 2. Midlerne er omfattet af Kommissionens Forordning (EU) nr. 1407/2013 om anvendelse
af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de
minimis-støtte.
Kapitel 2
Tilskudsberettigede aktiviteter
§ 2. Inden for det i § 1 anførte beløb kan Bolig- og Planstyrelsen yde tilskud til udgifter til
udarbejdelse af nye miljøvaredeklarationer for byggevarer i form af:
1) Branche EPD
2) Produktspecifik EPD.
Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud, at EPD’en, jf. stk. 1,
1) er udført i henhold til DS/EN 15804+A2 inklusive tillægsblad over resultaterne efter DS/EN
15804+A1,
2) er tredjepartsverificeret iht. ISO 14025 af en uafhængig verifikator, som er godkendt af en
programoperatør, der er tilsluttet paraplyorganisationen ECO-platform,
3) er udgivet af en programoperatør, der er tilsluttet paraplyorganisationen ECO-platform,
4) efter udførelse skal ligge frit tilgængelig på programoperatørens hjemmeside,
5) udgives på dansk eller engelsk,
6) først påbegyndes udarbejdet, efter at Bolig- og Planstyrelsen har modtaget materiale, jf. §
9, stk. 1.
Stk. 3. Følgende udgifter indgår i det samlede tilskudsberettigede beløb, jf. stk. 1:
1) Udgifter til producentens indhentning af data mm., indgår med 10.000 kr. for
produktspecifikke EPD’er
2) Dokumenterede udgifter til LCA konsulent, dog maksimalt 1.000 kr. pr. time.
3) Dokumenterede udgifter til verifikator.
4) Første års dokumenterede udgifter til programoperatør.

Stk. 4. Der kan ikke ydes tilskud til,
1) opdatering af en allerede eksisterende EPD,
2) udvikling af EPD-generator,
3) udvikling af projektspecifik EPD gennem en EPD-generator
Kapitel 3
Tilskuddets størrelse
§ 3. Tilskud til udarbejdelse af branche EPD’er udgør 50 pct. af de dokumenterede
tilskudsberettigede udgifter, jf. § 2, dog højst 350.000 kr. pr. brancheorganisation.
§ 4. Tilskud til udarbejdelse af en produktspecifik EPD udgør 50 pct. af de dokumenterede
tilskudsberettigede udgifter, jf. § 2, dog højst 150.000 kr. pr. produktspecifik EPD. Der kan
maksimalt ydes tilskud til 2 produktspecifikke EPD’er pr. producent.

Kapitel 4
Ansøgning om tilskud
§ 5. Ansøgning om tilskud til:
1) Branche-EPD, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, indsendes til Bolig- og Planstyrelsen af den
brancheorganisation, som repræsenterer den produkttype, som skal deklareres.
2) Produktspecifik EPD, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, indsendes til Bolig- og Planstyrelsen af
producenten af den byggevare, som skal deklareres.
Stk. 3. Ved ansøgning om tilskud skal anvendes skema, der findes på Bolig- og Planstyrelsens
hjemmeside www.bpst.dk. Skemaet skal udfyldes på dansk.
§ 6. Ansøgning om tilskud skal være Bolig-og Planstyrelsen i hænde senest den 30.september
2022.
Stk. 2. Bolig- og Planstyrelsen kan fastsætte en ny frist for ansøgning om tilskud, såfremt der
ikke er indkommet ansøgninger inden for fristen, jf. stk. 1, som muliggør fuld udnyttelse af
tilskudsrammen, jf. § 1, stk. 1.

Kapitel 5
Tilsagn om tilskud
§ 7. Bolig- og Planstyrelsen meddeler tilsagn om tilskud til indkomne ansøgninger, jf. § 5 i den
rækkefølge ansøgningerne modtages i Bolig- og Planstyrelsen.
§ 8. Ansøgninger, som opfylder betingelserne for tilsagn om tilskud, men som ikke kan
imødekommes inden for den økonomiske ramme, jf. § 1, optages på venteliste.
Stk. 2. Tilbagefald af midler fra bortfaldne tilsagn tildeles løbende ansøgninger optaget på
venteliste.

§ 9. Tilsagnsmodtager skal inden 3 måneder efter, at tilsagn er meddelt af Bolig- og
Planstyrelsen indsende tilbud på udarbejdelse af den tilsagnsdækkede EPD fra LCA-konsulent
samt tilbud fra en uafhængig verifikator, som er tilknyttet en programoperatør, som er
tilsluttet paraplyorganisationen ECO-platform.
Stk. 2. Såfremt materiale som nævnt i stk. 1, ikke er indsendt til Bolig- og Planstyrelsen
inden udløb af fristen, jf. stk. 1, bortfalder tilsagnet.
§ 10. Tilsagn om tilskud til udarbejdelse af EPD, jf. § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, kan kun ydes til
EPD’er, hvor udarbejdelsen påbegyndes, efter at Bolig- og Planstyrelsen har modtaget
materiale, jf. § 9, stk. 1.
§ 11. Bolig- og Planstyrelsen kan meddele mertilsagn til ansøger, hvis tilbud, jf. § 9 overstiger
det meddelte tilsagn. Det er dog en betingelse for mertilsagn, at det samlede tilsagn ikke
overstiger beløbsgrænserne, jf. § 3 og 4, og at der ikke er registreret ansøgninger på
venteliste, som ikke er imødekommet jf. § 9.
§ 12. Tilsagn om tilskud jf. § 7, er betinget af, at tilskuddet ydes i overensstemmelse med de
minimis-forordningen, herunder set i forhold til eventuel anden tildelt de minimis-støtte, jf.
stk. 2.
Stk. 2. Tilsagn om tilskud er betinget af, at virksomheden, over de seneste tre regnskabsår,
samlet set ikke modtager mere end, hvad der svarer til 200.000 EUR i de minimis-støtte.
Stk. 3. Ved beregningen af modtaget de minimis-støtte, jf. stk. 2, indgår bl.a. forbindelser i
overensstemmelse med definitionen af virksomheder i artikel 2, stk. 2 i de
minimis-forordningen.

Kapitel 6
Udbetaling
§ 13. Tilsagnshaver indsender senest 1 år efter datoen for Bolig- og Planstyrelsens
bekræftelse af modtaget materiale, jf. § 9, stk. 1, ansøgning om udbetaling af tilskud til Boligog Planstyrelsen. Ved ansøgning om udbetaling skal anvendes udbetalingsskema, som findes
på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside www.bpst.dk.
Stk. 2. Ansøgning om udbetaling, jf. stk. 1, skal vedlægges:
1) Faktura for de afholdte udgifter.
2) Dokumentation for, at en programoperatør, der er tilsluttet paraplyorganisationen
ECO-platform, har udgivet EPD’en.
Stk. 3. Bolig- og Planstyrelsen kan forlænge fristen for ansøgning om udbetaling af tilskud, jf.
stk. 1, hvis særlige forhold taler for det.

Kapitel 7

Kontrol og oplysningsforpligtelser
§ 14. Bolig- og Planstyrelsen fører kontrol med, at tilsagnsmodtageren overholder betingelser
for tilsagnet, jf. § 2, stk. 2.
Stk. 2. Enhver, der modtager tilsagn om tilskud efter denne bekendtgørelse, er forpligtet til
efter anmodning fra Bolig- og Planstyrelsen at afgive enhver oplysning, der har betydning for
styrelsens behandling af ansøgning om tilsagn eller udbetaling samt kontrol med, at de
fastsatte vilkår er overholdt.
Stk. 3. Tilsagnsmodtager skal gøre Bolig- og Planstyrelsen opmærksom på ændrede forhold,
der kan være af betydning for tilsagn om tilskud eller udbetaling af tilskud.
Kapitel 8
Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud
§ 15. Bolig- og Planstyrelsen kan beslutte, at tilsagn bortfaldes helt eller delvist i følgende
tilfælde:
1) Den i tilsagnet fastsatte frist for indsendelse af udbetalingsansøgning er overskredet.
2) Betingelser for tilsagn om tilskud eller udbetaling af tilskud er ikke opfyldt.
3) Tilskudsmodtager har givet vildledende eller urigtige oplysninger eller fortiet oplysninger af
betydning for ansøgningen om eller udbetaling af tilskud.
4) Tilskuddet er ydet i strid med Europa-Kommissionens de minimis-forordning.
Stk. 2. Hvis tilskuddet er udbetalt kan Bolig- og Planstyrelsen kræve tilskuddet helt eller
delvist tilbagebetalt i henhold til de i stk. 1 opregnede tilfælde.
Kapitel 9
Klage
§ 16. Bolig- og Planstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for
anden administrativ myndighed.
Kapitel 10
Ikrafttrædelse
§ 17.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022
Bolig- og Planstyrelsen, den 12.oktober 2021

