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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 
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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: 



5 

 

 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.  



6 

 

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/
https://www.epddanmark.dk/epd-databasen/
https://www.eco-platform.org/epd-data.html
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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.  

 

 

 


