Beskrivelse og betingelser for EPD-generator
Tilbud og betingelser ved tilslutning til Norsk Stålforbunds EPD-generator

EPD- hva er det?
Som mange av våre medlemmer har observert er det nå et stadig økende krav til å utarbeide EPD for
alle typer produkter, også stålprodukter. Først litt om hva EPD er (hentet fra EPD-Norges
hjemmeside):
En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert
dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom
hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på
internasjonale standarder.
Det er ressurskrevende, både økonomisk og på andre måter å utvikle en EPD. Anslagsvis koster én
EPD på ett produkt i størrelsesorden NOK 120 000 – 200 000. Denne er da generell/generisk
(gjennomsnittlige miljødata fra Europeiske stålverk) for fremstilling av ett aktuelt produkt og gjelder i
inntil fem år. Imidlertid vil ofte dataene rundt produktet endre seg i løpet av denne tiden og den
utarbeidede EPD’en blir dermed utdatert før fem år har gått.
Vi ser også at kravene til utarbeidelse av prosjektspesifikke EPD’er øker (fra bl a Statsbygg, Statens
Vegvesen og i Breeam prosjekter). I et slikt tilfelle kan ikke den generiske EPD’en benyttes, men man
må da utarbeide en egen spesifikk EPD for stålproduktene som inngår i prosjektet.
EPD-generatoren
LCA.no har, på oppdrag fra Norsk Stålforbund, utviklet en EPD-generator for utarbeiding av generiske
og prosjektspesifikke EPD’er for stålprodukter. Dette fungerer slik at alle grunnlagsdata er registrert
(ved enten gjennomsnittlige miljødata eller stålverkets EPD) og at man kun tillegger data for sine egne
miljøverdier. EPD’en blir da enten generisk eller prosjektspesifikk. EPD-generatoren har ingen
begrensning på antallet EPD’er som kan utarbeides / utstedes.
Norsk Stålforbund kan tilby våre medlemmer tilgang til denne EPD-generatoren. Verktøyet er utviklet
og driftes av LCA.no. EPD-generatoren vil fungere som hvert enkelt medlems eget verktøy med egen
pålogging.
Publisering av EPD
En generisk EPD kan publiseres på hjemmesiden til EPD-Norge, men det er ikke et krav om
publisering. For å bruke prosjektspesifikke EPDer må man publisere minst en EPD hos EPD-Norge.
De prosjektspesifikke blir normalt ikke akseptert av kunde dersom de ikke har en publisert EPD å vise

til. Det er altså ikke helt frivillig å publisere hos EPD-Norge. Lenke til kostnadene til EPD-Norge: HER
Kurs og brukerforum
Det er pålagt å gjennomføre kurs for å bruke en EPD-generatoren. For medlemmer som tilslutter seg
Norsk Stålforbunds EPD-generator blir det arrangert felles kursing som er inkludert i prisen.
Bedriftsinterne kurs og kurs for flere enn antall bestilte brukere er ikke inkludert i prisen. Vi vil også
etablere et brukerforum (også inkludert i prisen) med møter etter behov for alle medlemmer som
benytter verktøyet. Her vil det åpnes for erfaringsutveksling og felles beslutninger om videreutvikling
og oppgraderinger.
Support og brukerstøtte
Bruk av direkte support og brukerstøtte fra LCA.no dekkes av den enkelte bedrift.
Spesialtilpasninger
Ved ønske eller behov for spesielle tilpasninger dekkes dette av den enkelte bedrift.
Kun til eget bruk
Det er kun medlemmer i Norsk Stålforbund som kan tilslutte seg og benytte EPD-generatoren. EPDgeneratoren kan kun benyttes til medlemsbedriftens eget bruk og kan dermed ikke lånes ut til andre
bedrifter eller benyttes til å generere EPD’er for andre.
Økonomi og priser
Norsk Stålforbund tilbyr EPD-generatoren som en medlemsfordel. Det er ikke vår intensjon å tjene
penger på dette tilbudet, men det er viktig å ha ressurser til videreutvikling av systemet, kurs,
brukerforum etc. som inngår i prisen. Det vil føres eget regnskap som gir oversikt over midlene i
prosjektet.
Priser pr 1. januar 2020 (alle priser NOK eks. mva.)
Innmelding (tilslutningsavgift) i ordningen med fri tilgang til EPD-generatoren: kr. 30 000
Månedsavgift: kr. 3 000 (med inntil 5 brukere i hver bedrift).
Månedsavgift: kr. 4 000 (med inntil 10 brukere i hver bedrift).
Prisene kan indeksreguleres i henhold til KPI. Ved påmelding i løpet av året beregnes månedsavgift
for resterende måneder i året.
Inkludert i dette:
Ubegrenset tilgang og mulighet til å produsere et ubegrenset antall EPDer.

Pålagt kurs for antall bestilte brukere.
Oppgraderinger og tilpasninger av programmet
Brukerforum i Norsk Stålforbund med erfaringsutvekslinger og felles beslutninger om oppgraderinger
og videreutvikling.
Ikke inkludert:
Avgifter til EPD-Norge og publisering av egne EPD på EPD-norge.no.
Eventuelle spesialtilpasninger til hver enkelt bedrift etter eget ønske og behov.
Brukerstøtte hos LCA, faktureres på timebasis.
Bedriftsinterne kurs og kurs for flere enn antall bestilte brukere.
Bindingstid og utmelding
Påmelding til tilgangen er bindende ut gjeldende kalenderår og deretter ett kalenderår av gangen.
Utmelding med virkning fra 1.januar kan gjøres med minimum seks måneders varsel, dvs. senest 30.
juni året før. Tilslutningsavgiften refunderes ikke ved utmelding. Ved utmelding som medlem av Norsk
Stålforbund gjelder bindingstid til ordningen som beskrevet over.
Ved opprettelse av tilbudet i 2019 forplikter Norsk Stålforbund seg til å opprettholde tilbudet minst ut
kalenderåret 2024. Forpliktelsen bortfaller dersom forhold utenfor Norsk Stålforbund kontroll medfører
at EPD-generatoren ikke lenger kan driftes.

