VKE bransjemøte 06. juni 2018
– miljødeklarasjoner for tekniske installasjoner
09.00

Velkommen
Thor Lexow, daglig leder VKE

09.10

Dokumentasjon av miljøprestasjoner – internasjonale trender og
utvikling
Håkon Hauan, daglig leder EPD‐Norge

09.40

Miljødeklarasjoner for VVS‐ og kulde‐produkter
og krav i BREEAM‐NOR
Sylvia Helene Skar, seniorrådgiver energi og miljø Asplan Viak
‐‐‐‐

Pause

10.20

Krav til EPD for tekniske installasjoner – hvorfor og hvordan, sett i
fra byggherrens perspektiv
Morten Dybesland, avdelingsdirektør Statsbygg

10.50

Erfaringer med innhenting av EPD‐er for tekniske installasjoner
Tor Atle Gjerde, KS og HMS‐leder Caverion Norge AS

Kl. 11.30 Enkel lunsj
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VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi
• VKE samler bedriftene i ventilasjons‐,
kulde‐ og varmepumpebransjen
• Arbeidsgiverforening i Byggenæringens
Landsforening (BNL) og tilknyttet NHO
• Fremmer fellesinteresser overfor
myndigheter, også internasjonalt, for å
påvirke næringens rammevilkår
• Bransjens lyttepost mot lover, forskrifter
og regelverk fra EU ‐ forbereder
medlemmene på det som kommer
• Arbeidsgiverforhold
• Rekruttering/utdanning

• 211 bedrifter
• 3 150 årsverk
• 9,5 mrd i omsetning

Miljødeklarasjon for tekniske installasjoner
• En EPD (Environmental Product Declaration), miljødeklarasjon
på norsk, er et kortfattet dokument som oppsummerer
miljøbelastningen til et produkt i et livsløp (LCA).
• Alle produkter som skal bygges inn i et byggverk er
byggevarer. Produkter som er en del av et større system
(brannsikring‐ eller ventilasjonssystemer) anses også som en
byggevare.
• Krav om miljødokumentasjon på byggematerialer og varer fra
kunder og myndigheter øker. Det settes krav til produkters
miljøpåvirkning i hele livsløpet; ved produksjon, i
bruksperioden og ved avhending.
• Miljømessig riktige valg av byggevarer og –materialer vil
kunne redusere de samlede ressurs‐ og miljøbelastningen fra
bygninger.
• Tredjeparts verifiserte miljødeklarasjoner kan være til hjelp
for å kunne gjøre miljøriktig valg av materialer
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Miljødeklarasjoner for byggevarer – EPD‐er
• Hva er en miljødeklarasjon (EPD)?
• Hvem krever EPD‐er og hva brukes de til?
• Hvilken informasjon finner man i en EPD?
• Hvilke produktkategorier og regler finnes for
klimaprodukter (PCR)?
• Hvem kan utstede en gyldig tredjeparts verifisert
miljødeklarasjon?
• Kan EPD‐er fra forskjellige programoperatører
sammenlignes?
• Er EPD‐er en del av produktegenskaper i digitale
varedatabaser?
• Hva skiller en EPD fra andre miljødeklarasjoner
som (Svanemerket, økodesign etc)?
• Hva koster det å lage en EPD?
• Hva bør bransjen gjøre videre?
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