
 
 
 
 
 

Høring over udkast til bekendtgørelse om EPD-pulje  
 
DI Byggeri takker for muligheden for at måtte afgive bemærkninger til høring over udkast 
til bekendtgørelse om tilskud til udarbejdelse af miljøvaredeklarationer (EPD’er). DI Byg-
geri finder det positivt, at styrelsen har udsendt vejledningen til puljen i høring sammen 
med bekendtgørelsen. 
 
DI Byggeri foreslår, at puljen udvides til også at omfatte udvikling af EPD-generatorer. 
Dette vil være i overensstemmelse med digitaliseringsdagsordenen samtidig med, at det 
vil begrænse presset på LCA-konsulenter og eventuelle ”flaskehalse” i brugen af disse. 
EPD-generatorer skal være tredjepartsverificerede og de EPD’er, der genereres i sådanne 
værktøjer, skal ligeledes være tredjepartsverificerede. Endelig skal EPD-generatorer i øv-
rigt overholde de retningslinjer, der stilles af den enkelte programoperatør, og man vil 
dermed vil ikke skulle gå på kompromis med kvaliteten af EPD’erne.  
 
Det er vores erfaring, at producenter, som anvender EPD-generatorer får et meget stort 
indblik i og forståelse for indholdet i EPD’er. En gavnlig sideeffekt er derfor også et stort 
kompetanceløft i virksomhederne.  
 
Det fremgår af høringsmaterialet, at der ikke kan søges om tilskud til opdatering af eksi-
sterende EPD’er. Når der på nuværende tidspunkt er en overgangsperiode mellem de to 
versioner af standarden, og denne overgangsperiode udløber i 2022, vil der herefter være 
en femårig periode, hvor der kan være EPD’er udstedt efter begge versioner af standarden. 
DI Byggeri foreslår, at puljen udvides til også at rumme opdatering af eksisterende EPD’er 
for at fremme overgangen til den nye standard.    
 
Det er uklart, hvorfor der i § 2, stk. 3, nr. 1 og 2, er sat begrænsning på beløbsstørrelsen 
for henholdsvis udgifter til producentens indhentning af data og udgifter til LCA konsu-
lenten, mens der i § 2, stk. 3, nr. 3 og 4, ikke sættes sådanne krav til beløbsstørrelsen for 
udgifter til verifikator og udgifter til programoperatør. DI Byggeri mener, at ansøger skal 
have frihed i valget af leverandør gennem hele processen, og det må derfor også være op 
til den enkelte ansøger at vurdere om udgifterne til udarbejdelsen af EPD’en er rimelige. 
På den baggrund bør beløbsgrænserne i nr. 1 og 2 derfor ophæves. 
 
I bekendtgørelsens § 3 fremgår det, at der kan søges tilskud på 350.000 pr. brancheorga-
nisation. Tilskudsbeløbet bør alene rette sig mod den enkelte branche-EPD, hvilket vil 
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dæmme op for den skævvridning bestemmelsen på nuværende tidspunkt vil medføre for 
brancheorganisationer, der repræsenterer mange virksomheder med mange forskellige 
produkttyper. Dertil kommer, at brancheorganisationer ikke er defineret i bekendtgørel-
sen. Derudover bør § 4 præciseres i forhold til afgrænsningen af pr. producent, der heller 
ikke er tydeligt defineret. Styrelsen kunne f.eks. overveje at relatere afgrænsningen til 
CVR-nummer eller anden entydig identifikation.          
 
DI Byggeri mener, at der må være lige vilkår for ansøgning uanset, hvor virksomheden er 
etableret, så længe EPD’en gøres offentligt tilgængelig. I bekendtgørelsens § 5, stk. 3, 
fremgår det, at ansøgningsskemaet skal udfyldes på dansk. Hertil bør derfor tilføjes, at 
ansøgningsskemaet også kan udfyldes på engelsk, således at også udenlandske virksom-
heder får reel mulighed for at søge puljen. Det skal bemærkes, at stk. 3 skal ændres til stk. 
2, idet bestemmelsen kun indeholder to stykker.   
 
DI Byggeri finder det væsentligt, at det i vejledningen fremgår tydeligt, hvad og hvordan 
ansøger skal dokumentere afholdte udgifter, således at der ikke efterfølgende skal bruges 
uforholdsmæssigt mange ressourcer på at sende dokumentation til styrelsen, der kunne 
være afklaret fra starten ved tydelig vejledning. F.eks. bør det i vejledningens afsnit 3.1.3, 
nr. 1, tydeliggøres, hvordan ansøger dokumenterer internt afholdte udgifter forbundet 
med indhentelse af data mm.   
          
Endelig fremgår, at bekendtgørelsen udstedes i medfør af tekstanmærkning nr. 103 ad 
13.88.02.20. til § 13 på finansloven for finansåret 2021. Dette antages at være for finans-
året 2022, da finanslov for finansåret 2021 ikke indeholder § 13.   
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Høringssvar over udkast til bekendtgørelse samt dertilhørende 
vejledning om pulje til udarbejdelse af miljøvaredeklarationer 
(EPD)  
 
Nærværende høring afgives sammen med Danske Arkitektvirksom-

heder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører. 

 

Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører takker 

for muligheden for at komme med bemærkninger til udkast til bekendtgørelse af 

miljøvaredeklarationer – EPD. 

Indledende bemærkninger: 

Det er afgørende for implementering af klimakrav i Bygningsreglementet, at da-

tagrundlaget for materialers og bygningskomponenters klimaaftryk udbygges og 

forbedres over de kommende få år.  

 

I denne forbindelse er udvikling og udarbejdelse af EPD’er strengt nødvendig. 

Derfor er enhver indsats i den retning absolut værdsat. 

 

Udfordringen her og nu er imidlertid at få et repræsentativt datagrundlag, der 

afspejler bredden af de mest anvendte materialer og bygningskomponenter i 

dansk kontekst.  

 

Herefter skal der arbejdes med at udvide datagrundlaget og øge datakvaliteten 

for de enkelte grupper af materialer og bygningskomponenter.  

Bemærkning til udkast til bekendtgørelse om tilskud til 
udarbejdelse af miljøvaredeklarationer 

I vejledning til bekendtgørelsen er formålet med puljen at fremme bæredygtigt 

byggeri ved at udbrede kendskabet til EPD’er og understøtte flere materialepro-

ducenter og brancheorganisationer i at udarbejde EPD’er til deres produkter. 

 

Vi mener, at den bedste måde, at udbrede viden om EPD’er til flest mulige ma-

terialeproducenter - store som små - er ved at inddrage materialeproducenter-

nes brancheorganisationer.  

 

For samtidigt at understøtte behovet for et repræsentativt datagrundlag, der af-

spejler bredden af byggematerialer, som er nødvendig til opfyldelse af de 
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kommende krav i Bygningsreglementet vil tilskud til udarbejdelse af branche 

EPD’er i dansk kontekst være at foretrække. Dette særligt set i forhold til pul-

jens størrelse på 15 mio. kr. 

 

For at sikre udbredelsen af viden om EPD’er skal brancheorganisationen eller 

den, som har fået midlerne til at udarbejde en branche EPD tillige inddrage 

branchens aktører i udarbejdelsen. Dette kan ske direkte eller indirekte i form af 

informationsmøder, materialer eller andet, som sikrer udbredelse af viden om 

EPD’er. 

 

Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniø-

rer anbefaler derfor, at man ikke anvender ”først til mølle” princippet ved til-

delingen af støttemidler, som anført i bekendtgørelsens § 7. 

 

I stedet anbefaledes at der anlægges en vurdering af relevans og repræsentativi-

tet for markedet for materialer og bygningskomponenter i Danmark – gerne 

med deltagelse af byggebranchen. 

 

Kriterierne kunne udfoldes som følger: 

 

- Branche EPD’er prioriteres før produktspecifikke EPD’er 

- EPD’er for grupper af materialer med få eksisterende EPD’er prioriteres 

- EPD’er for innovative materialer og bygningskomponenter med store CO2 

besparelser prioriteres 

- EPD for materialer og bygningskomponenter produceret i Danmark priori-

teres 

- EPD’er med genanvendelsespotentiale prioriteres 

 

For at repræsentere bredden af materialer og bygningskomponenter så godt 

som muligt, bør der refereres til AAU BUILD’s kortlægning af danske EPD’er, og 

dække de huller i datagrundlaget den måtte vise. Herudover kan man referere til 

branchens system til klassifikation af bygningsdele CCS https://anvisnin-

ger.molio.dk/gratis-vaerktojer/bygningsdelsspecifikationer/bygningsdelsspeci-

fikationer  

 

Til sidst har vi noteret os, at en betingelse for tildeling af tilskud er et tilbud fra 

LCA-konsulent og verifikator. Vi har en bekymring for, at der kan opstå en fla-

skehals, for disse kompetencer.  

 

Såfremt vores bemærkninger giver anledning til uddybning, vil vi meget gerne 

bidrage hermed enten skriftligt eller i et møde. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Peter Andreas Sattrup  Majbritt Juul 

Chefkonsulent, bæredygtighed Chef for energipolitik og bæredygtighed 
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siab@di.dk  
Til Bolig og planstyrelsen 
Att.: Charlotte Crockett Jørgensen 
Epd-pulje@bpst.dk 
 
 
 
 
 
 
Vedr. tilskud til udarbejdelse af EPD’er j.nr. 131302. 
 
Træ- og Møbelindustrien takker for muligheden for at afgive høringssvar. 
 
Vi er glade for initiativet til at øge antallet af EPD’er som er nødvendige for at fremme den grønne 
omstilling af byggeriet. Vi har hertil en række kommentarer og forslag til tilpasninger.  
 
1: Vi bekymrede for om tildeling efter først til mølle princippet er hensigtsmæssigt. Vi mener at der i 
tildelingen bør vurderes i forhold til relevans og bredde, således at de støttede EPD’er prioriterer 
materialegrupper, der påvirker byggeriets klimaaftryk i størst omfang, herunder for eksempel bærende 
bygningsdele.  
 
2: Vi foreslår at puljen også kan tildeles udvikling af branche-EPD’er og værktøjer, såsom EPD-generatorer. 
Således vil et større antal virksomheder og produkter få gavn af støttemidlerne og langt flere EPD’er vil 
kunne udvikles. For  generatorer er det i øvrigt vores oplevelse, at de giver et kompetenceløft i 
virksomhederne, da medarbejderne får større indblik i egen produktionsproces og forståelse for hvor der 
opnås klimamæssige optimeringer.  
 
3: Vi foreslår at der også kan tildeles støtte til opdatering af EPD’er, særligt hvad angår opdatering til den 
nyeste standard på området.  
 
4: Hvad angår støtte til brancheorganisationer mener vi at afgrænsningen kan blive skævvridende overfor 
organisationer der repræsenterer flere produktgrupper. Vi foreslår derfor at tilskudsbeløbet alene retter sig 
mod den enkelte branche-EPD. Det mangler i øvrigt en definition af hvad der forstås ved en 
brancheorganisation.    
 
5: Vi stiller os uforstående overfor beløbsgrænsen under § 2. Vi mener, at det må være op til den enkelte 
ansøger at vurdere hvorvidt udgifterne er passende, hvorfor beløbsgrænserne i stk 3 nr. 1 og 2, bør 
ophæves. 
 
 
Vi håber at Bolig og planstyrelsen vil tage vel imod vores input. 
 
På vegne af Træ- og Møbelindustrien 
Simon Auken Beck 
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Kære modtager i Bolig- og Planstyrelsen  

Erhvervsstyrelsen har modtaget høring vedr. bekendtgørelse om tilskud til udarbejdelse af 
miljøvaredeklarationer (EPD) 

  

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om tilskud til udarbejdelse af miljøvaredeklarationer (EPD)  
 
Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) har modtaget bekendtgørelsesudkastet i høring.  
 
OBR har følgende vurdering af udkastets administrative konsekvenser for erhvervslivet samt bemærkninger 
til Bolig- og Planstyrelsens vurdering af principperne for agil erhvervsrettet regulering. 
 
 
Administrative konsekvenser 
OBR har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser for erhvervslivet.  
 
Bekendtgørelse om tilskud til udarbejdelse af miljøvaredeklarationer (EPD) 
 
OBR vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet. Disse 
konsekvenser vurderes at være under 4 mio. kr., hvorfor de ikke kvantificeres nærmere. 

 
Vejledning om tilskud til udarbejdelse af miljøvaredeklarationer (EPD) 

 
OBR bemærker, at vejledningen ikke er en retsakt og derfor ikke i sig selv medfører administrative 
konsekvenser. 
 
Principper for agil erhvervsrettet regulering 
Bolig- og Planstyrelsen har i forbindelse med præhøringen af bekendtgørelsesudkastet vurderet, at 
principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante for de konkrete ændringer i 
bekendtgørelsesudkastet. OBR har ingen yderligere bemærkninger hertil. 
 
 
 
Kontaktperson vedrørende ovenstående bemærkninger: 
 
Søren Wichmann Agerholm 
Fuldmægtig 
Tlf. direkte 35291938 
E-post sorage@erst.dk  
 

 

 

 

mailto:sorage@erst.dk


Til Bolig og planstyrelsen 
 
Vedr. tilskud til udarbejdelse af EPD’er j.nr. 131302. 
 
Tak for muligheden for at give høringssvar. 
 
Det er et udmærket initiativ for at øge mængden af EPD’er og dermed mere retvisende LCA beregning samt 
fremme den grønne omstilling. 
 
Som det fremgår at BUILD rapport om EPD’er udfærdiget af Harpa Birgisdottir så er antallet at EPD’er i 
Danmark forholdsvis lavt og meget ujævnt fordelt mellem materiale typer. 
Der er områder der er dårligt dækket. 
 
Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at støtten til udarbejdelse af EPD’er udelukkende skal tildeles efter 
kriteriet først til mølle princippet. 
 
Offentlige midler kan risikere at blive brugt på perifere EPD’er der ikke bliver bruget meget eller har 
ubetydelige forbedringer i forhold til eksisterende EPD’er 
 
Vi vil derfor foreslå af der opstilles en række kriterier for relevans, således at der opnås en mere 
fyldestgørende mængde EPD’er som dækker materialer der bruges i store mængder eller materialer med 
stort potentiale for CO2 reduktioner. 
Som minimum blot EPD’er der mangler i oversigten. 
Dette arbejde kunne udføres at teamet bag rapporten. 
 
Alternativt kunne der nedsættes et udvalg som udpeger relevante ansøgninger, kunne være folk fra LCA-
Byg og DK-GBC. 
 
En sidste enkelt løsning kunne være kun at give tilskud til branche EPD’er, dette vil automatisk sikre en vis 
brede i EPD’en for ikke at diskriminere blandt deres medlemmer og derfor sikre udarbejdelse af 
repræsentative EPD’er. 
 
Af hensyn til optimal udnyttelse at skattemider og sikre maksimal grøn omstilling håber vi meget at i vil 
tage vores forslag i betragtning og derved forbedre dette udmærkede initiativ. 
 
Med venlig hilsen 

 

Træinformation 

Mikael Koch 

Direktør ark. maa. 

+45  45 28 03 33 

Mobil 40981222 

mk@traeinfo.dk 
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Høringssvar 
  
Hermed EPD Danmarks kommentarer til det fremsendte materiale. 
  
Bekendtgørelsen: 
Overordnet rammer bekendtgørelsen godt i forhold til EPD Danmarks opfattelse af området herunder 
sikring af datakvalitet og EPD’ers validitet . Sigtet her og nu må være at fremme antal EPD’er så bredt som 
muligt indenfor flere forskellige produktgrupper. Det kan dog anbefales, at værktøjer inddrages i en evt. 
senere pulje/opfølgning, da de sandsynligvis vil spille en stor rolle i fremtiden herunder fremme 
udbredelsen af EPD’er. 
  
Forslag til korrektioner: 
§ 2, Stk. 2, 2) og 3): Skriv ”medlem af” i stedet for ”tilsluttet”  
§ 2, Stk. 2, 5): Skriv ”og/eller” i stedet for ”eller” 
§ 9: Skriv ”medlem af” i stedet for ”tilsluttet”  
  
Vejledningen: 
Samme kommentarer som for bekendtgørelsen. Hvad angår digitalisering (afsnit 8 på side 6): Her bør det 
også anbefales (udover udarbejdelse i ILCD+EPD format), at EPD data digitaliseres til LCAbyg format, hvilket 
givetvis vil fremme udbredelse og anvendelse i dansk kontekst. Herudover er det ikke korrekt, at 
konvertering til ILCD+EPD format nødvendigvis sikrer tilgængelighed i ECO Portal, det afhænger af om den 
enkelte programoperatør er medlem af ECO Platform og tilknyttet/tilkoblet ECO Portal (i dag omkring 8 
programoperatører). Herudover er det muligt i dag kun at have pdf udgaver af EPD’erne liggende i ECO 
Portal. På lidt længere sigt er det dog meningen, at alle EPD’er fra alle tilknyttede programoperatører skal 
forekomme i ILCD+EPD format i ECO Portal.     
  
Forslag til korrektioner: 
Underoverskrift; afsnit 4.1.1, linje 5 og linje 14; afsnit 5, linje 4: Skriv ”miljøvaredeklaration” i stedet for 
”miljøvaregodkendelse” 
Afsnit 2, linje 2: Skriv ”…. samt mulige miljøpåvirkninger (eksempelvis fra udledning af CO2….. )” i stedet for 
” …samt miljøpåvirkningerne (eksempelvis af kg CO2…….)”  
Afsnit 2, Programoperatøren, linje 3-4: Skriv ”….findes paraplyorganisationen ECO Platform.” i stedet for 
”….findes der en paraplyorganisation ECO platform.” 
Afsnit 3.1, Branche-EPD, linje 1: Skriv ”…repræsenterer typisk et ……” i stedet for ”…repræsenterer et….”  
Afsnit 3.1.2, 4), linje 6-7: Skriv ”…udarbejde EPD’en i digitalt LCAbyg format, som vil kunne smidiggøre 
anvendelsen i dansk kontekst. Herudover som fremtidssikring anbefales det, at udarbejde EPD’en i det 
digitale ILCD+EPD format, som vil kunne sikre….” i stedet for ”…..udarbejde EPD’en i det digitale ILCD+EPD 
format, som vil sikre….” 
Afsnit 4.3.1, linje 3: Skriv ”….ECO Platform.” i stedet for ”ECO.” 
  
  
Med venlig hilsen 
 
Henrik Fred Juelsby Larsen 
  
EPD Danmark 
v/Teknologisk Institut, Center for Bygninger og Miljø 
Gregersensvej 
DK-2630 Taastrup 
  



Tel: +45 7220 2023 
Email: epd-dk@teknologisk.dk 
Web: EPD-Danmark 
LinkedIN: EPD-LinkedIN 
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Udkast  

  

06.10.2021  

  

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 og definitioner 

  

  

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter rammerne for tildeling af tilskud til udarbejdelse af 

miljøvaredeklarationer, EPD (Environmental Product Declaration) for byggevarer, og skal sikre, 

at den afsatte tilskudsramme anvendes efter hensigten. Bolig- og Planstyrelsen kan yde 

tilskud til brancheorganisationer og producenter til at fremme bæredygtigt byggeri ved 

udarbejdelse af EPD’er inden for en økonomisk ramme på 15 mio. kr. i 2022. 

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.  

 

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 

Branche-EPD 

Brancheorganisation 

Byggevarer 

Bæredygtigt byggeri 

ECO Platform 

EPD-generator 

Livscyklusvurdering 

LCA konsulent 

Miljøvaredeklaration (EPD) 

Minimis  

Producent 

Produktspecifik-EPD 

Programoperatør 

Tilsagnshaver/Tilskudsmodtager/Tilsagnsmodtager 

Verifikator 

 

  

Kapitel 2  

  

Kommenterede [MVH1]: Forslag til anden 

forklaring 

Forklar evt. at pengene er fra finansloven 

 

Kommenterede [MVH2]: Det bør inkluderes 

definitioner – evt. kan 

definitionerne/beskrivelserne fra vejledningen 

benyttes. 

Kommenterede [MVH3]: Brug ét af disse 

formuleringer, så det er konsekvent gennem 

bekendtgørelsen 



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 at opnå tilsagn om tilskud, at EPD’en, jf. stk. 1,:   

1) er udførest i henhold til DS/EN 15804+A2 inklusive tillægsblad over resultaterne efter 

DS/EN      15804+A1,   

2) bliver tredjepartsverificeret iht. ISO 14025 af en uafhængig verifikator, som er godkendt af 

en        programoperatør, der er tilsluttet paraplyorganisationen ECO -pPlatform,  

3) er udgivest af en programoperatør, der er tilsluttet paraplyorganisationen ECO -pPlatform,  

4) efter udførelse skal ligge frit tilgængelig på EPD programoperatørens hjemmeside efter 

udførelse,  

5) udgives på enten dansk eller engelsk,  

6) først påbegyndes udarbejdet efter, efter at Bolig- og Planstyrelsen har modtaget ansøgers 

indhentede tilbud fra LCA-konsulent og verifikatormateriale, 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-konsulentLCA 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 ikke tilskud til:,  

1) opdatering af en allerede eksisterende EPD,  

2) udvikling af EPD-generator(er),  

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 og tilskuddets størrelse 

  

§ 5. Ansøgning om tilskud til udarbejdelse af:  

Kommenterede [MVH4]: I vejledningen står der 

Branche-EPD. Enten bør det ændres her med 

bindestreg eller bindestregen fjernes i 

vejledningen 

Kommenterede [MVH5]: Samme kommentar 

som for Branche EPD 

Kommenterede [MVH6]: VIGTIGT: Er disse 

betingelser ikke nærmere betingelser for 

udbetaling af tilskud? Tilsagn om tilskud skal 

vel ikke være baseret på noget, som sker til 

sidst? Tilsagnet er jo et ok til, at de kan 

udarbejde EPD’en. 

Kommenterede [MVH7]: Inklusive tillægsblade 

eller inklusiv tillægsblad? (ental eller flertal) 

Kommenterede [MVH8]: Forslag – bytte om på 

punkt 4) og 5) så det passer med 

vejledningen 

Kommenterede [MVH9]: Forslag 

Kommenterede [MVH10]: Jeg er usikker på, 

hvad der menes med denne sætning. Kan 

man for produktspecifikke EPD'er maksimalt 

bruge 10.000 kr. til indhentning af data? "af 

data mm., hvor maksimalt 10.000 kr. indgår 

for produktspecifikke EPD'er"? 

Kommenterede [MVH11]: Hvad med branche-

EPD? 

Kommenterede [MVH12]: Hvad med branche-

EPD? 

Kommenterede [MVH13]: Forslag – sættes 

under kapitel 4 om ansøgning om tilskud 

Kommenterede [MVH14]: Hvad skal 

ansøgningen indeholde? 



1) Branche-EPD, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, skal indsendes til Bolig- og Planstyrelsen af 

den brancheorganisationen, som repræsenterer den produkttype, som skal 

deklareres.  

2) Produktspecifik- EPD, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, skal indsendes til Bolig- og 

Planstyrelsen af producenten af den byggevare, som skal deklareres.  

  

 Stk. 3. Skema tilVed ansøgning om tilskud skal anvendes skema, der findes på Bolig- og 

Planstyrelsens hjemmeside www.bpst.dk. Skemaet skal udfyldes på dansk.  

 

§ 3. Tilskud til udarbejdelse af en branche-EPD 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 to produktspecifikke-EPD’er pr. producent.    

  

§ 6. Ansøgning om tilskud skal være Bolig-og Planstyrelsen i hænde senest fredag 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 en venteliste.    

  

 Stk. 2. Tilbagefald af midler fra bortfaldne tilsagn tildeles løbende ansøgninger, som er 

optaget på ventelisten.  

   

§ 9. Tilsagnsmodtager skal inden 3 måneder efter, at tilsagn er meddelt af Bolig- og 

Planstyrelsen har meddelt om tilsagn om tilskud, indsende materiale i form af tilbud på 

udarbejdelse af den tilsagnsdækkede EPD fra en LCA-konsulent samt tilbud fra en uafhængig 

verifikator, som er godkendt aftilknyttet en programoperatør, som er tilsluttet 

paraplyorganisationen ECO -pPlatform.  

  

 Stk. 2. Tilsagnet bortfalder Ssåfremt materialet  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, efter at Bolig- og Planstyrelsen har modtaget 

materialet, jf. § 9, stk. 1.  

  

Kommenterede [MVH15]: Direkte link til 

skemaet bør sættes ind her 

Kommenterede [MVH16]: Dette kapitel kunne 

godt omskrives, så tingene står i mere 

kronologisk rækkefølge. Paragrafferne 

springer lidt fra det ene til det andet.   

Kommenterede [MVH17]: Fastsætter styrelsen 

vilkår/bestemmelser i tilsagnet til den 

specifikke EPD? I så fald bør det beskrives 

her. 

Kommenterede [MVH18]: Er der planer om, 

hvor lang tid der kan gå, før ansøger får svar?  

Hvor lang tid fortsætter ordningen? 

Kommenterede [MVH19]: Så det er et først-til-

mølle princip? 

Kommenterede [MVH20]: Venligst henvise til 

paragraffen med betingelser 

Kommenterede [MVH21]: Skal der ikke også 

henvises til rammerne på 350.000 kr. og 

150.000 kr. i de to paragraffer? 

Kommenterede [MVH22]: Der bør bruges et 

andet ord end ”tilbagefald”, da tilbagefald, 

hovedsageligt, bruges ved beskrivelse af 

afhængighed, sygdom osv.  

Kommenterede [MVH23]: Har modtaget og 

godkendt materialet? 

http://www.bpst.dk/
http://www.bpst.dk/


  

§ 11. Bolig- og Planstyrelsen kan meddele mertilsagn til ansøger, hvis udgifterne i henhold til 

de indhentede 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 ventelisten, 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 et beløb, 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 af tilskud 

  

  

§ 13.  Tilsagnshaver indsender sSenest 1 år efter datoen for Bolig- og Planstyrelsens 

bekræftelse af modtaget materiale, jf. § 9, stk. 1, skal tilsagnshaver indsende ansøgning om 

udbetaling af tilskud til Bolig- og Planstyrelsen. Ved ansøgning om udbetaling skal anvendes 

udbetalingsskemaet ”Ansøgning om udbetaling af tilskud til udarbejdelse af 

miljøvaregodkendelse (EPD)”, som findes på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside 

www.bpst.dk anvendes.    

  

 Stk. 2. I Aansøgningen om udbetaling af tilskud, jf. stk. 1, skal følgende vedlægges:  

1) Faktura for de afholdte udgifter.  

2) Dokumentation affor, at EPD’en er udgivet af en programoperatør, der er tilsluttet 

paraplyorganisationen ECO -pPlatform, 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.  Styrelsen kan ved afgørelsen lægge vægt på, om 

udarbejdelsen af EPD’en er igangsat og vil blive færdiggjort inden for rimelig tid. 

 

 Stk. 4. Såfremt tilsagnshaver ikke har indsendt ansøgning om udbetaling eller fået 

dispensation fra 1-årsfristen for udarbejdelse af EPD’en, bortfaldes tilsagnet 1 år efter datoen 

for Bolig- og Planstyrelsens kvittering for materialet. 

  

  

  

Kapitel 7  

  

Kontrol og oplysningsforpligtelser  

  

Kommenterede [MVH24]: Kan dette ikke flyttes 

til under paragraf 7 i stedet, så det hænger 

sammen? Lige nu er det svært at få et 

overblik over, hvilke betingelser der er. 

Formateret: Skrifttype: Kursiv

Kommenterede [MVH25]: Hvilken virksomhed? 

Det som tidligere blev omtalt som 

”producent/producenten”? 

Kommenterede [MVH26]: Til hvad? Hvilken som 

helst form for støtte? EPD specifikt? 

Formateret: Skrifttype: Kursiv

Kommenterede [MVH27]: Forslag: indsæt 

definitionen, så læser ikke skal ud og finde 

dette i minimis-forordningen. Evt. oppe i 

definitionsafsnittet. 

Kommenterede [MVH28]: Mulighed for at 

trække tilsagnet tilbage? 

 

Kommenterede [MVH29]: Skal styrelsen 

godkende noget, før der kan foretages en 

udbetaling? 

Er deludbetalinger en mulighed? 

Hvor specifikt skal det være? Skal der være 

regnskab? Skal regnskabet attesteres af 

ansøger? Skal det revisorpåtegnes, hvis 

udgifterne overstiger 100.000 kr.? 

Kommenterede [MVH30]: Altså styrelsen har 

modtaget ansøgningen, læse denne og 

godkendt? Så det er tilsagn til godkendelse af 

tilskud til udarbejdelse af EPD’er? 

Kommenterede [MVH31]: Der bør være et 

direkte link til skemaet. 

Kommenterede [MVH32]: Fra vejledningen 

Kommenterede [MVH33]: Fra vejledningen 

http://www.bpst.dk/
http://www.bpst.dk/


§ 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 er forpligtet til at skal gøre Bolig- og Planstyrelsen opmærksom på 

et hvert ændretændrede 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 i tilsagnet 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 er endelige og kan ikke 

indbringes for anden administrativ myndighed.  

  

Kapitel 10  

  

Ikrafttrædenlse  

  

§ 17.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. xx 20yy.  

  

  

Bolig- og Planstyrelsen, den 6. oktober 2021 

Kommenterede [MVH34]: Læs lige igennem:  
Bolig- og Planstyrelsen kan beslutte, at tilsagn 
bortfalder eller skal tilbagebetales helt eller delvist, 
hvis det viser sig, at tilskudsmodtager har givet 
vildledende eller urigtige oplysninger eller fortiet 
oplysninger af betydning for ansøgningen om eller 
udbetaling af tilskud.  

Bolig- og Planstyrelsen kan endvidere 

beslutte, at tilsagn bortfalder eller skal 

tilbagebetales helt eller delvist, hvis 

betingelserne for tilsagnet eller for udbetaling 

af tilskuddet ikke er opfyldt, eller hvis 

tilskuddet er ydet i strid med Europa-

Kommissionens de minimis-forordning, som 

omtalt i punkt 3.3 om ”De minimis-reglen”. 

Kommenterede [MVH35]: Overvej at bruge et 

mere ’almindeligt’ ord f.eks.: ”kan ikke 

forelægges en anden administrativ 

myndighed” / ”kan ikke påklages til en anden 

administrativ myndighed” 

Formateret: Centreret

Kommenterede [MVH36]: Husk navn på 
minister 
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1. Baggrund for ordningen 
 

På Finansloven for 2021 er der afsat 50 mio. kr. til udvikling af området for bæredygtigt 

byggeri i de kommende år, herunder en pulje på 15 mio. kr. til udarbejdelse af 

miljøvaredeklarationer, EPD (Environmental Product Declaration) for byggevarer. EPD’er 

skaber et vigtigt grundlag for livscyklusvurderinger for bygninger, som dokumenterer en 

bygnings klimapåvirkning. 

 

Formålet med puljen er, at fremme bæredygtigt byggeri ved at udbrede kendskabet til 

EPD’er og understøtte flere materialeproducenter og brancheorganisationer i at udarbejde 

EPD’er til deres produkter [link til BPST hjemmeside for mere info omkring EPD-puljen].  

 

Bolig- og Planstyrelsen kan i 2022 yde tilskud fra puljen til både producenter og 

brancheorganisationer af byggevarer til fremme af bæredygtigt byggeri gennem 

udarbejdelse af miljøvaredeklarationer (EPD’er). 

 

Grundlaget for ansøgning om tilskud er bekendtgørelse nr. x om tilskud til udarbejdelse af 

miljøvaredeklarationer (EPD)  

 

 

2. Miljøvaredeklarationer  

 
En EPD eller miljøvaredeklaration er et dokument, der leverer informationer om energi- og 

ressourceforbruget, affaldsgenerering samt miljøpåvirkningerne (eksempelvis af kg CO2 

ækvivalenter) fra produktionen, anvendelsen og bortskaffelsen af en byggevare. 

Grundlaget for en EPD er en livscyklusvurdering (LCA, Life Cycle Assessment) for en 

byggevare, hvor byggevarens miljøegenskaber kortlægges i dens livscyklus.  

 

En EPD dokumenterer således en byggevares miljømæssige egenskaber og udvikles i 

henhold til den europæiske standard EN 15804.  

 

 

2.1 Aktører 
 

I fremstillingen af en EPD indgår der typisk fire aktører:  

 

- Producent 

Mette Vesterskov Hansen
Gul seddel
Bør starte med en 'Indledning' - hvilket formål har vejledningen

Mette Vesterskov Hansen
Fremhæv
Ikke samme tekststørrelse som punkt 1

Mette Vesterskov Hansen
Fremhæv
I punkt 3.1 er tekststørrelsen større

Mette Vesterskov Hansen
Gul seddel
Overvej også at inkludere punkter med beskrivelse af "Afgrænsning" og "Målgruppe"

Mette Vesterskov Hansen
Fremhæv

Mette Vesterskov Hansen
Udstregning

Mette Vesterskov Hansen
Fremhæv

Mette Vesterskov Hansen
Udstregning

Mette Vesterskov Hansen
Gul seddel
Rejected angivet af Mette Vesterskov Hansen

Mette Vesterskov Hansen
Udstregning
miljøpåvirkninger

Mette Vesterskov Hansen
Gul seddel
miljøpåvirkning
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- LCA-konsulent  

- Verifikator 

- Programoperatør  

 

Producenten, ejeren af den byggevare, som skal deklareres, er den, som rekvirerer en 

miljøvaredeklaration. Det er således producenten, som bliver ejer af den udarbejdede 

miljøvaredeklaration.  

 

Langt størstedelen af indholdet i en miljøvaredeklaration kommer fra en bagvedliggende 

livscyklusvurdering (LCA) for byggevaren, som udarbejdes på baggrund af data indsamlet 

af producenten. Producenten er ansvarlig for at overlevere den dataopsamling om 

produktets forbrug og processer, som er grundlaget for at få udarbejdet deklarationen, til 

en LCA-konsulent.  

 

LCA-konsulenten udfører den bagvedliggende LCA-beregning. 

LCA (Life Cycle Assessment - på dansk livscyklusvurdering) er en metode til at vurdere, 

hvilke potentielle miljøpåvirkninger og ressourceforbrug der er knyttet til et produkt i hele 

produktets levetid.  

 

Verifikator udfører en uafhængig tredjepartsverifikation af EPD’en og de bagvedliggende 

LCA-beregninger i henhold til ISO 14025 samt programoperatørens programinstruktioner. 

 

Programoperatøren koordinerer den administrative proces, herunder verificering og 

publicering af EPD’er. Der findes forskellige europæiske programoperatører. For at sikre 

en fælles europæisk retningslinje for kvalitet og indhold af EPD’erne findes der en 

paraplyorganisation ECO platform.  

 

 

3. Tilskudsordningen 
 

3.1 Tilskudsberettigede aktiviteter 
 

Inden for en beløbsramme på 15 mio. kr. kan Bolig- og Planstyrelsen yde tilskud til udgifter 

til udarbejdelse af miljøvaredeklarationer for byggevarer, der ikke tidligere har været 

udarbejdet EPD for.  

 

 

3.1.1 Tilskudsberettigede typer af miljøvaredeklarationer 
Der findes overordnet to typer miljøvaredeklarationer, som er tilskudsberettiget: 

Mette Vesterskov Hansen
Udstregning

Mette Vesterskov Hansen
Kom. til tekst
Også beskrive at en verifikator skal være godkendt af en programoperatør?

Mette Vesterskov Hansen
Udstregning
ECO-platform (der mangler en bindestreg)Plus indsæt enten komma eller : efter "paraplyorganisation"
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 Branche-EPD 

En branche-EPD repræsenterer et gennemsnit for en bestemt branche eller 

produkttype. En branche-EPD baserer sig typisk på et datagennemsnit fra 

branchen, og bruges typisk som generiske data hvis der ikke findes 

produktspecifikke EPD’er.  

 

 Produktspecifik-EPD  

En produktspecifik EPD udformes for et specifikt byggeprodukt fra en bestemt 

producent. Som eksempel kan nævnes isoleringsmateriale af en bestemt type fra 

en bestemt producent. En produktspecifik EPD kan også indeholde et 

produktsortiment, hvilket betyder, at en produktspecifik EPD eksempelvis kan 

indeholde forskellige størrelser af det samme byggeprodukt.  

 

3.1.2 Betingelser for tilskud 
For at opnå tilskud til udarbejdelse af miljøvaredeklarationer efter bekendtgørelsen om 

tilskud til udarbejdelse af miljøvaredeklarationer (EPD) skal en række betingelser være 

opfyldt.   

 

1) Det er en betingelse for tilskud, at EPD’en, er udført i henhold til DS/EN 15804+A2 

inklusive tillægsblad over resultaterne efter DS/EN 15804+A1. 

 

Det er en betingelse for tilskud, at EPD’en er udført i henhold til kravene i den europæiske 

standard DS/EN15804: Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg – 

Miljøvaredeklarationer – Grundlæggende regler for produktkategorien byggevarer.  

 

Standarden blev revideret i oktober 2019 og på nuværende tidspunkt er der en 

overgangsperiode på 3 år, hvor EPD’er kan udføres efter både den tidligere standard 

EN15804+A1 og den revideret standard EN15804+A2. En EPD er gyldig i 5 år.   

 

Betingelsen for at opnå tilskud til udarbejdelse af en miljøvaredeklaration er dog, at denne 

udføres i henhold til DS/EN 15804+A2 inklusive tillægsblad over resultaterne efter DS/EN 

15804+A1.  

 

 

2) Det er en betingelse for tilskud, at EPD’en er tredjepartsverificeret af en uafhængig 

verifikator, som er godkendt af en programoperatør, der er tilsluttet paraplyorganisationen 

ECO-platform. 

 

 

Denne betingelse indebærer, at EPD’en skal være verificeret af en uafhængig verifikator i 

henhold til kravene i ISO 14025 Type III -standarden.  
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Programoperatør, som er tilsluttet paraplyorganisationen ECO-platformen, har tilknyttet 

uafhængige verifikatorer.  

 

 

3) Det er en betingelse for tilskud, at EPD’en er udgivet af en programoperatør, der er 

tilsluttet paraplyorganisationen ECO-platform. 

 

Programoperatøren er den organisation, der koordinerer interessenter og sikrer 

overholdelse af ISO-standarden, samt sikrer, at den endelige EPD følger 

produktkategoriregler og er uafhængigt verificeret. 

ECO-platform, har til formål at harmonisere måden at lave EPD’er på blandt 

programoperatører og hermed sikre validiteten af de enkelte landes udstedte EPD’er, 

således at der opnås indbyrdes accept på europæisk niveau. 

Programoperatører, som er medlem af ECO platform, kan ses her; 

https://www.eco-platform.org/the-eco-epd-programs.html  

4) Det er en betingelse for tilskud, at EPD’en efter udførelse skal ligge frit tilgængelig på 

programoperatørens hjemmeside. 

Betingelsen for at opnå tilskud til udarbejdelse af en miljøvaredeklaration er således, at 

EPD’en efter udførelse skal fremgå af databasen hos den valgte EPD programoperatør. 

Dermed sikres bedre tilgængelighed af EPD’er.  

For at sikre digitalisering og nemmere tilgang til EPD’er anbefales det at udarbejde 

EPD’en i det digitale ILCD+EPD format, som vil sikre, at EPD’en er tilgængelig fra ECO 

platformens ECO portal, https://www.eco-platform.org/epd-data.html  

5) Det er en betingelse for tilskud, at EPD’en udgives på dansk eller engelsk. 

 

For at opnå tilskud til udarbejdelse af en EPD skal denne være offentlig tilgængelig på 

dansk eller engelsk. 

 

6) Det er en betingelse for tilskud, at udarbejdelsen af EPD’en først påbegyndes, efter at 

Bolig- og Planstyrelsen har modtaget ansøgers indhentede tilbud fra LCA-konsulent og 

verifikator. 

 

Bolig- og Planstyrelsen kan kun yde tilskud til opgaver, som ikke er igangsat, når tilsagnet 

meddeles. 

 

Det betyder, at udarbejdelsen af EPD’en først kan påbegyndes, når Bolig- og 

Planstyrelsen har modtaget de tilbud fra LCA-konsulent og verifikator, som ansøger skal 

indsende til styrelsen, senet 3 måneder fra tilsagnsdatoen. Se afsnit 4.3.  

 

https://www.eco-platform.org/
https://www.eco-platform.org/the-eco-epd-programs.html
https://www.epddanmark.dk/epd-databasen/
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3.1.3 Tilskudsberettigede udgifter 

De udgifter, der indgår i det samlede beregningsgrundlag for tilskuddet, omfatter følgende: 

 

1) Udgifter til producentens indhentning af data mm. 

 

For at kunne udarbejde en EPD, skal der indsamles en lang række oplysninger i og uden 

for virksomheden afhængigt af hvilket produkt, der skal deklareres. Der drejer sig om 

hvilke råvarer, der anvendes til fremstilling, hvor de kommer fra, transport, energiforbrug til 

fremstilling, affald, mv. 

 

Det er byggevareproducenten, som står for denne opgave. Byggevareproducentens 

udgifter til indsamling af disse data indgår i beregningsgrundlaget for tilskuddet med et fast 

beløb på 10.000 kr. pr. produktspecifik EPD.  

 

2) Dokumenterede udgifter til LCA-konsulent 

 

En livscyklusvurdering, LCA (Life Cycle Assessment) sammenstiller og evaluerer alle input 

og output samt potentielle miljøpåvirkninger for det produkt, der skal deklareres fra 

udvinding af råmaterialer til endelig bortskaffelse, det vil sige i hele produktets livscyklus. 

Analysen munder ud i en rapport med baggrundsdata og en miljøvaredeklaration (EPD). 

 

LCA-konsulenten udfører denne livscyklusvurdering. LCA-beregningen sker typisk hos 

eksterne rådgivere, der udformer livscyklusvurderinger for EPD’en for producenter. 

 

Dokumenterede udgifter til LCA-konsulenten kan indgå i beregningsgrundlaget for 

tilskuddet med maksimalt 1.000 kr. pr. time. 

 

3) Dokumenterede udgifter til verifikator. 

 

LCA-konsulentens analyse munder ud i en rapport med baggrundsdata og en 

miljøvaredeklaration, EPD, der efterfølgende skal verificeres af en uvildig tredjepart, 

verifikator. Dokumenterede udgifter til verifikator indgår i beregningsgrundlaget for 

tilskuddet. 

 

 

4) Første års dokumenterede udgifter til programoperatør.  

 

Når EPD’en er verificeret, bliver den offentliggjort via en programoperatør. Første års 

dokumenterede udgifter til programoperatøren kan indgå i beregningsgrundlaget for 

tilskuddet.  
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3.1.4. Ikke tilskudsberettigede udgifter 
Der kan ikke ydes tilskud til: 

 

1) Opdatering af en allerede eksisterende EPD 

En EPD er gyldig i 5 år, hvorefter den skal genverificeres. Der ydes ikke tilskud til 

opdatering. 

 

2) Udvikling af EPD-generator 

En EPD-generator er et EPD-værktøj, som kan udforme projektspecifikke EPD’er inden for 

en bestemt materialegruppe. Der ydes ikke tilskud til udvikling af en EPD-generator eller til 

udvikling af projektspecifikke EPD’er.  

  

3.2 Tilskuddets størrelse 

 

3.2.1 Branche-EPD 

Der kan ydes tilskud til udarbejdelse af branche EPD’er inden for følgende beløbsgrænser:  

 

 Tilskuddet udgør 50 pct. af de dokumenterede tilskudsberettigede udgifter, som er 

omtalt i punkt 3.1.3.  

 Tilskuddet kan højst udgøre 350.000 kr. pr. brancheorganisation. 

 

3.2.2 Produktspecifik-EPD 
Der kan ydes tilskud til udarbejdelse af produktspecifikke EPD’er inden for følgende 

beløbsgrænser:  

 

 Tilskuddet udgør 50 pct. af de dokumenterede tilskudsberettigede udgifter, som 

opregnet under punkt 3.1.3.   

 Tilskuddet kan højst udgøre 150.000 kr. pr. produktspecifik EPD.  

 Der kan maksimalt ydes tilskud til 2 produktspecifikke EPD’er pr. producent. 

 

 

3.3 De minimis-reglen 

 

3.3.1 De minimis-erklæring 
EF-traktaten fastslår, at visse former for offentlig støtte til virksomheder ikke er forenelig 

med ønsket om et fælles marked. Det gælder fx støtte, der enten begrænser eller truer 

med at begrænse konkurrencen mellem virksomhederne i medlemslandene. Derfor skal 

den form for støtte anmeldes til EU og godkendes.  
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Små offentlige tilskud påvirker imidlertid ikke konkurrencen. Derfor har 

Europa-Kommissionen udformet en såkaldt de minimis-regel. De minimis-reglen betyder, 

at medlemsstater kan tildele støtte til en virksomhed på op til 200.000 EUR i en periode på 

tre regnskabsår, uden at medlemsstaten skal notificere støtten til Kommissionen. 

 

Tilskud til udarbejdelse af miljøvaredeklarationer for byggevarer efter bekendtgørelsen om 

støtte til udarbejdelse af miljøvaredeklarationer (EPD) er statsstøtte, som er omfattet af 

EF-traktatens bestemmelser om de minimis-støtte. De minimis reglen omfatter både små 

og store virksomheder.  

 

Som ansøger af midler fra puljen om tilskud til miljøvaredeklarationer for byggevarer skal 

virksomheden overholde betingelserne, der følger af de minimis-forordningen for at kunne 

modtage tilskuddet. 

 

Den ansøgende virksomhed skal derfor udfylde og indsende en tro- og loveerklæring 

sammen med tilskudsansøgningen. I erklæringen skal det oplyses, hvorvidt virksomheden 

har fået tildelt anden de minimis-støtte i de seneste tre regnskabsår (dvs. det indeværende 

samt de to foregående regnskabsår), samt i givet fald hvor meget de minimis-støtte 

virksomheden har modtaget.   

  

Ansøger skal bekræfte rigtigheden af oplysningerne i erklæringen ved underskrivelse af 

den eller de personer, der kan tegne virksomheden eller den person, som er bemyndiget 

hertil. 

 

Erklæringen om de minimis-støtte er vedhæftet som bilag til ansøgningsskemaet 

”Ansøgning om tilskud til udarbejdelse af miljøvaredeklarationer for byggevarer efter 

bekendtgørelse om tilskud til udarbejdelse af miljøvaredeklarationer (EPD)”. 

 

3.3.2 De minimis støtteloft 
Det er, som beskrevet oven for, en betingelse, at den samlede de minimis-støtte til en 

enkelt virksomhed ikke overstiger 200.000 EUR i indeværende samt de to foregående 

regnskabsår.   

  

Det betyder, at virksomheden gerne må have fået tildelt anden de minimis-støtte i 

indeværende samt de to foregående regnskabsår, så længe støtteloftet ikke overskrides. 

Hvis ansøgningen om tilskud fra puljen til miljøvaredeklarationer betyder, at de 

minimis-støtteloftet på 200.000 EUR overskrides, kan Bolig- og Planstyrelsen ikke give 

tilsagn om tilskud, også selvom en del af beløbet ville kunne rummes inden for loftet på 

200.000 EUR.  

  

Det er alene de minimis-støtte tildelt i indeværende samt de to foregående regnskabsår, 

der skal oplyses om i tro- og loveerklæringen. De minimis-støtte anses for tildelt på det 
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tidspunkt, hvor modtageren har opnået ret til at modtage støtte, dvs. den dato, hvor der er 

truffet afgørelse om tilsagn om støtte, og ikke den dato, hvor støtten udbetales. 

Erklæringen angår således allerede tildelt støtte til virksomheden og ikke den støtte, der 

ansøges om under puljen om tilskud til miljøvaredeklarationer for byggevarer. 

Ved oplysning om tildelt de minimis-støtte i indeværende samt de to foregående 

regnskabsår skal du potentielt også oplyse om støtte tildelt andre virksomheder.   

 

Dette vil være tilfældet, hvis virksomheden sammen med en eller flere andre virksomheder 

betragtes som en enkelt virksomhed som defineret i de minimis-forordningens artikel 2, 

stk. 2.   

 

Ansøger skal forholde sig til, om der mellem virksomheden og en eller flere andre 

virksomheder består en af de forbindelser, som er nævnt i artikel 2, stk. 2, litra a til litra d. 

Det kan fx være, hvis der mellem virksomheden og en anden virksomhed er en forbindelse 

derved, at den ene virksomhed besidder flertallet af de stemmerettigheder, der er tillagt 

aktionærerne eller deltagerne i den anden virksomhed, jf. artikel 2, stk. 2, litra a.   

 

Hvis der mellem virksomheden og en eller flere andre virksomheder består en af de 

forbindelser, som er nævnt i artikel 2, stk. 2, litra a til litra d, betragtes de som en enkelt 

virksomhed, hvorfor der i tro- og loveerklæringen også skal oplyses om evt. de 

minimis-støtte tildelt alle disse virksomheder.   

 

Har virksomheden inden for det indeværende samt de to foregående regnskabsår indgået 

i fusioner, virksomhedsovertagelser eller spaltning i to eller flere selvstændige 

virksomheder, skal tildelt de minimis-støtte til disse virksomheder også oplyses i tro- og 

loveerklæringen, jf. artikel 3, stk. 8 og 9.    

 

3.4 Skattepligt 
 

Tilskud, der modtages fra puljen er skattepligtigt, og udbetalinger indberettes til SKAT. 

 

 

 

4. Ansøgningsprocedure  
 

Ansøgningsproceduren omfatter følgende trin: 

  

Trin 1: Ansøgning om tilskud   

 

Trin 2: Tilsagn om tilskud   
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Trin 3: Indsendelse af tilbud fra LCA-konsulent og verifikator  

 

Trin 4: Udbetaling    

 

 

4.1. Trin 1: Ansøgning om tilskud  

 

4.1.1 Hvem kan søge? 
Ansøgning om tilskud til udarbejdelse af en branche-EPD indsendes af den 

brancheorganisation, der repræsenterer den produkttype, som skal deklareres. 

Ansøgningen skal foretages på skema ”Ansøgning om tilskud til udarbejdelse af 

branche-EPD” og indsendes elektronisk til Bolig- og Planstyrelsen. Ansøgningsskema 

findes på www.bpst.dk. eller på [Virk.dk]  

 

Ansøgning om tilskud til udarbejdelse af en produktspecifik EPD indsendes af 

producenten af den byggevare, som skal deklareres. Ansøgningen skal foretages på 

skema ”Ansøgning om tilskud til udarbejdelse af produktspecifik EPD” og indsendes 

elektronisk til Bolig- og Planstyrelsen. Ansøgningsskema findes på hjemmeside 

www.bpst.dk og Virk.dk 

 

  

4.1.2. Ansøgningsfrist 
Frist for indsendelse af ansøgning om tilskud er den 30. september 2022. 

 

Bolig- og Planstyrelsen har mulighed for at fastsætte en ny frist for ansøgning om tilskud, 

såfremt der ikke er indkommet ansøgninger inden den 30. september 2022, som muliggør 

fuld udnyttelse af den afsatte tilskudsramme. 

 

 

4.2 Trin 2: Tilsagn om tilskud  

 

4.2.1 Prioritering og tilsagn  
Bolig- og Planstyrelsen behandler indkomne ansøgninger og meddeler tilsagn om tilskud i 

den rækkefølge ansøgningerne modtages i Bolig- og Planstyrelsen. Styrelsen behandler 

indkomne ansøgninger løbende. 

 

4.2.2 Venteliste  
Ansøgninger, som opfylder betingelserne for tilsagn om tilskud, men som ikke kan 

imødekommes inden for den økonomiske ramme, optages på venteliste.  

http://www.bpst.dk/
http://www.bpst.dk/
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Ansøgninger på venteliste tildeles eventuelle tilbagefaldne midler fra uudnyttede tilsagn, 

som bortfaldes. Bolig- og Planstyrelsen behandler ansøgninger på ventelisten løbende. 

Tilsagn om tilskud fra ventelisten meddeles i den rækkefølge ansøgningerne er modtaget i 

Bolig- og Planstyrelsen. 

 

4.3 Trin 3: Indsendelse af tilbud fra LCA-konsulent    

og verifikator 

  

4.3.1 Indsendelse af tilbud 
Når ansøger har modtaget tilsagn fra Bolig- og Planstyrelsen, skal der indhentes tilbud på 

den tilsagnsdækkede EPD fra en LCA-konsulent og en uafhængig verifikator, som er 

tilknyttet en programoperatør, der er tilsluttet paraplyorganisationen ECO. 

 

Bolig- og Planstyrelsen skal senest 3 måneder efter tilsagnsdatoen modtage de 

indhentede tilbud fra LCA-konsulenten og den uafhængige verifikator.  

 

Modtager Bolig- og Planstyrelsen ikke tilbuddene fra LCA-konsulent og verifikator inden for 

fristen på 3 måneder, vil det meddelte tilsagn bortfalde. 

 

Bolig- og Planstyrelsen giver tilsagnsmodtager besked, når tilbuddene er modtaget i 

styrelsen. 

 

Tidligst når tilsagnsmodtager får denne besked fra styrelsen kan udarbejdelsen af den 

støttede EPD påbegyndes. 

 

 

 

4.3.2 Mertilsagn 
Viser det sig, at udgifterne i henhold til de indhentede tilbud fra LCA-konsulent og 

verifikator overstiger det meddelte tilsagn, kan Bolig- og Planstyrelsen meddele 

mertilsagn, såfremt de maksimale tilskudsgrænser, som nævnt under punkt 3.2 ikke 

overskrides. Det er endvidere en betingelse, at der ikke er registreret ansøgninger på 

ventelisten, som ikke er imødekommet.  

 

4.4 Trin 4: Udbetaling af tilskud  

 

4.4.1 Udbetaling  
Tilsagnshaveren skal indsende ansøgning om udbetaling af tilskud til  
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Bolig- og Planstyrelsen senest 1 år efter datoen for Bolig- og Planstyrelsens bekræftelse af 

modtagne tilbud fra LCA-konsulent og verifikator. 

 

Ved ansøgning om udbetaling af tilskud skal anvendes skema ”Ansøgning om udbetaling 

af tilskud til udarbejdelse af miljøvaregodkendelse (EPD)”.  Udbetalingsskemaet er fælles 

for både branche-EPD og produktspecifik EPD, og findes på Bolig- og Planstyrelsens 

hjemmeside www.bpst.dk.   

 

Ansøgningen skal vedlægges: 

  

 Faktura for de afholdte udgifter. 

 

 Dokumentation for, at en programoperatør, der er tilsluttet paraplyorganisationen 

ECO-platform, har udgivet EPD’en. 

 

Datoen for udløbet af 1-årsfristen fremgår af Bolig- og Planstyrelsens kvittering for 

modtagelsen af tilbudsmaterialet fra LCA-konsulent og verifikator.   

 

Kopi af udbetalingsskemaet ”Ansøgning om udbetaling af tilskud til udarbejdelse af 

miljøvaregodkendelse (EPD)” er angivet som bilag. 

 

 

4.4.2 Fristforlængelse 
Bolig- og Planstyrelsen har mulighed for at dispensere fra 1-års fristen, hvis særlige 

saglige forhold taler for det. Styrelsen kan ved afgørelsen lægge vægt på, om 

udarbejdelsen af EPD’en er igangsat og vil blive færdiggjort inden for rimelig tid.  

  

Såfremt tilsagnshaver ikke har indsendt ansøgning om udbetaling eller fået dispensation 

fra 1-årsfristen for udarbejdelse af EPD’en bortfaldes tilsagnet 1 år efter datoen for Bolig- 

og Planstyrelsens kvittering for materialet.    

 

 

5. Kontrol og oplysningsforpligtelser 

 
Bolig- og Planstyrelsen fører kontrol med, at tilsagnsmodtageren overholder betingelserne 

for tilsagnet, som nævnt under punkt 3.1.2 ”Betingelser for tilskud”.  

 

Alle, som ansøger om eller modtager tilsagn om tilskud til udarbejdelse af en EPD efter 

”Bekendtgørelse om tilskud til udarbejdelse af miljøvaregodkendelse (EPD)”, er forpligtet til 

http://www.bpst.dk/
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at afgive enhver oplysning, der har betydning for Bolig- og Planstyrelsens behandling af 

tilskudsansøgningen eller for udbetaling af tilskuddet, såfremt styrelsen anmoder om det. 

 

 

6. Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud 
Bolig- og Planstyrelsen kan beslutte, at tilsagn bortfalder eller skal tilbagebetales helt eller 

delvist, hvis det viser sig, at tilskudsmodtager har givet vildledende eller urigtige 

oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen om eller udbetaling af 

tilskud. 

 

Bolig- og Planstyrelsen kan endvidere beslutte, at tilsagn bortfalder eller skal 

tilbagebetales helt eller delvist, hvis betingelserne for tilsagnet eller for udbetaling af 

tilskuddet ikke er opfyldt, eller hvis tilskuddet er ydet i strid med Europa-Kommissionens 

de minimis-forordning, som omtalt i punkt 3.3 om ”De minimis-reglen”. 

 

 

7. Klage 

Bolig- og Planstyrelsens afgørelser truffet i medfør af bekendtgørelse om tilskud til 

udarbejdelse af miljøvaredeklarationer (EPD) er endelige. Det betyder, at afgørelser om 

tilsagn om tilskud, udbetaling, bortfald af tilskud eller tilbagebetaling m.v. ikke kan 

indbringes for anden administrativ myndighed.  

 

 

 


