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Hva er PEF og OEF

• Product Environmental Footprint (PEF)

• Mål på miljøytelsen til et produkt/tjeneste gjennom hele livsløpet (fra

råvareuttak, gjennom produksjon og bruk, til avfallshåndtering) basert på

flere miljøkriterier. 

• Formål med PEF informasjon = å redusere miljøpåvirkninger til produkter

• Organisation Environmental Footprint (OEF)

• Mål på miljøytelsen til en organisasjon, som leverer et produkt/tjeneste, 

fra et livsløpsperspektiv. 

• Formål med OEF info = å redusere miljøpåvirkninger til organisasjoner.



Prosess i EU
• Pilotfase 2013-2018 med utarbeidelse av PEFCRs/OEFCRs (category rules for 

PEF and OEF) – for å kunne sammenligne lignende produkter mot en benchmark 

• Resultat: ferdigstillelse av 21 PEFCRs/OEFCRs.

• Arbeidet med PEF og OEF (transistion phase) går nå i to parallelle prosesser: 

• Det «tekniske arbeidet med å utvikle og teste selve metodikken», samt 

utvikle nye PEFCR

• Vurdering av hvordan dette verktøyet skal inkluderes i eksisterende og ny 

politikk og virkemidler. 

• To konsultasjoner planlagt: Høst 2020 og Sommer 2021

• Mid-2022: Godkjenning av endelige PEFCR og OEFSR



Hvilke grupper finnes i EU

• EF SG (Environmental Footprint Sub-Group) – undergruppe under 

ekspertgruppen for Integrated Product Policy and Sustainable consumption and 

Production (IPP/SCP)

• Det er i EF SG at de andre medlemslandene deltar, og denne gruppen ligger 

tettest opp mot kommisjonen (og ikke bare tekniske anbefalinger)

• TAB (Technical Advisory Board)

• Gir råd og ekspertise til kommisjonen

• Tekniske diskusjoner – fordel å ha kunnskap om livsløpsanalyser

• To arbeidsgrupper om landbruk og data (Agricultural working group (AGW) 

and the Data working group (Data WG))



Miljødirektoratet deltar i EU-grupper

• Miljødirektoratet deltar i EF SG (sub group)

• Footprintarbeidet ser ut til å være sentralt i EUs arbeid med sirkulær økonomi, 

bærekraftstrategi, Green Deal osv. 

• Det diskuteres om det skal lages regelverk/ev. tas inn i eksisterende regelverk

• Viktig at Norge følger med på hva som skjer og er løpende orientert

• Koble på andre når det er behov for synspunkter/kommentarer til posisjoner 

og forslag til EU



Møter i EU gruppe 2020

2. April:

• Resultater fra “Forbruker-testing av alternativer for å kommunisere

miljøfottavtrykk til produkter”

• Resultater fra konsultasjoner med interessenter i 2019 om potensiell fremtidig

bruk av miljøfotavtrykk metoder

• Oppdatering om “transistion phase” aktiviteter

• Utvikling av PEFCR

• Politikkutvikling



Møter i EU gruppe 2020

18. November:

• Oppdatering om “the transition phase”

• Resultater fra studien om “green claims inventory”

• Presentajon av “the green claims initiative”


