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Telefon 33 30 70 10 

bpst@bpst.dk 

Til Høringsparterne på vedlagte høringsliste  

 

 

 

  

Høring over udkast til bekendtgørelse samt dertilhørende vejled-

ning om pulje til udarbejdelse af miljøvaredeklarationer (EPD) 

(EPD-pulje) 

Indledning 

Der er afsat 15 mio. kr. i en pulje til tilskud til udarbejdelse af miljøvarede-

klarationer (EPD’er) for byggevarer.  

Vedlagte udkast til bekendtgørelse samt den tilhørende vejledning skal re-

gulere tildelingen af tilskud fra puljen. 

 

Høringsfristen er den 12. november 2021. 

 

Formål  

Formålet med puljen er at øge mængden af EPD’er på det danske marked 

for byggevarer. Puljen skal være med til at understøtte producenter og 

brancheorganisationer i at få udviklet miljøvaredeklarationer for deres byg-

gevarer på et marked, der i stigende grad har fokus på byggevarers miljø-

påvirkning og bygningers klimaaftryk.  

Puljen er en offentlig tilskudsordning, der skal understøtte producenters og 

branchens udvikling af EPD’er. Der kan både søges midler til at udvikl pro-

duktspecifikke EPD’er og branchespecifikke EPD’er.  

Et væsentligt hensyn ved udmøntning af puljen er at tilgodese så mange 

forskellige producenter og produkter som muligt. Derfor kan der max ydes 

tilskud til to produktspecifikke EPD’er pr. producent/virksomhed, og max 

150.000 kr. i tilskud pr. produktspecifik EPD.  

En brancheorganisation kan søge om at få udviklet branche EPD’er. Bran-

che EPD’er består typisk af et sæt af flere EPD’er for forskellige produktty-

per inden for en produktkategori. Der kan ydes max 350.000 kroner i til-

skud pr. brancheorganisation.  

Puljen kan søges af alle byggevareproducenter og relevante brancher. Til-

skud vil blive ydet efter først-til-mølle princippet. 
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Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022, hvor der også vil blive 

åbnet for ansøgninger gennem VIRK. Linket kommer yderligere til at være 

tilgængelig på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside Byggeri | Bolig- og 

Planstyrelsen (bpst.dk). 

Øvrig information 

Høringssvar bedes sendt til: epd-pulje@bpst.dk med henvisning til vores 

sagsnummer 131302, senest d. 12. november 2021. 

Spørgsmål vedrørende høringen kan stilles til Bolig- og Planstyrelsen på 

mail epd-pulje@bpst.dk.  

Til orientering vedhæftes fortegnelse over de myndigheder, organisationer 

mv., der høres over udkastet. Høringsmaterialet kan også ses på 

Høringsportalen på www.hoeringsportalen.dk, hvor modtagne høringssvar 

også vil blive gjort tilgængelige.  

Det bemærkes, at Bolig- og Planstyrelsen normalt ikke orienterer hørte 

parter, når en bekendtgørelse er blevet udstedt. 

Den udstedte bekendtgørelse kan ses på https://www.retsinformation.dk/.  

 

Med venlig hilsen 

Charlotte Crockett Jørgensen 

 
Fuldmægtig  
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