
ECODESIGN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0140
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Bæredygtige 
produkter i EU 

Bæredygtige produkter skal være normen i EU

Forslag til forordning om miljøvenligt design for bæredygtige produkter / Ecodesign for Sustainable
Products Regulation (ESPR) 

Bygger ovenpå det eksisterende Ecodesign direktiv (energirelaterede produkter): udvider scope af 
produktgrupper + nye kravområder

Rammelovgivning & delegerede retsakter

Formål: ”at gøre produkter mere holdbare, pålidelige, genbrugelige, opgraderbare, reparerbare og 
nemmere at vedligeholde, sætte i stand og genanvende samt mere energi- og 
ressourceeffektive.” (EU Pressemeddelelse, 30.marts 2022)

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/ip_22_2013
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EU’s 
produktpolitik

Ecodesign forordningen definerer 
mindstekrav til produkterne. Ellers må 
produktet ikke sælges på det indre 
marked

Offentlige indkøb og miljømærker skal 
drive udvikling af mere bæredygtige 
produkter og forretningsmodeller 
(frontløberne)

https://www.slideshare.net/Cerame-Unie/galatola

https://www.slideshare.net/Cerame-Unie/galatola
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Generelt om 
ecodesign

”Ecodesign tager hensyn til miljøaspekter på alle stadier af produktudviklingsprocessen og stræber efter 
produkter, der har den lavest mulige miljøpåvirkning gennem hele produktets livscyklus” (oversat fra EEA)

Ecodesign er kendt som værktøj til designere siden 1980’erne

EU Ecodesign direktivet har været det stærkeste værktøj til energibesparelser i brugsfasen – gjorde det 
nødvendigt at ”opfinde” ny skala for energimærkning A-G = forbedret energieffektivitet

EU’s Cirkulære Handlingsplan fra 2015 udvider fokus til materialeeffektivitet = indlejret energi i 
materialevalg, holdbarhed, osv.

https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eea-glossary/eco-design
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De overordnede 
rammer

Ecodesign krav (artikel 1) – skal konkretiseres på produktgrupper:
produkters holdbarhed, pålidelighed, genbrugelighed, opgraderingsmuligheder, reparations- og 
vedligeholdelsesmuligheder

tilstedeværelsen af problematiske stoffer, der kan hæmme cirkulariteten

produkters energi- og ressourceeffektivitet

genanvendt indhold i produkter

adskillelse, genfremstilling og genanvendelse af produkter

CO2- og miljøaftryk i produkters livscyklus

forebyggelse/reduktion af affald, inkl. emballageaffald 

oplysningskrav, herunder et digitalt produktpas
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Cirkulær økonomi 
og ecodesign

Refuse – undgå produktion og forbrug

Rethink – gentænk produktet og dets funktioner

Reduce – nedsæt forbrug af ressourcer & udledninger

Repair – holdbarhed, service og vedligehold (modulært design, opgradering, etc. = indre cirkler)

Reuse / Resale – genbrug af produkt eller dele heraf

Refurbish / Remanufacture / Repurpose – istandsættelse af produkt eller dele heraf

Recycle – materialegenanvendelse  (= ydre cirkel)

Recover – energiudnyttelse v. forbrænding (= ikke cirkulært, men affaldshierarki)
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344917302835#bib0385

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344917302835#bib0385
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344917302835#bib0385

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344917302835#bib0385


9Forslag til mulige
ecodesign krav til 
tekstiler og møbler:
- information
- minimumskrav

https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1210007/FULLTEXT01.pdf

Udgivet i 2018

https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1210007/FULLTEXT01.pdf
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https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1210007/FULLTEXT01.pdf
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Mulige krav til møbler 
(ecodesign & CØ)

Holdbarhed (styrke, sikkerhed, materialer, mv.)

Forventet levetid

Tilgængelighed af reservedele

Design for adskillelse (med almindelige værktøjer) / modularitet - nemt at opgradere og erstatte defekte komponenter

Brugsanvisning / brugervejledning, herunder om vedligehold

Emballage af genanvendt materiale / genbrugelig emballage

Genanvendt indhold i produkter 

End-of-life strategier og behandling

Digitalt produkt pas (problematiske stoffer, vejledninger, cirkularitet, sporbarhed, CO2- og miljøaftryk mm.)

?



12Tak for jeres 
opmærksomhed

Heidi Simone Kristensen

hsk@plan.aau.dk

mailto:hsk@plan.aau.dk
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