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1. EPD-basen 
EPD-basen er dagligvare-/storhusholdningsbransjens informasjonskilde til produktinformasjon og brukes blant 
annet til kalkulering, sette sortimentskoder, transport-/lager-/hylleplanlegging og som grunnlag for elektronisk 
handel i form av ordre/ordrebekreftelser/pakkseddel/faktura.  

Ved å motta, kvalitetssikre og utveksle kritisk viktig produktinformasjon mellom leverandører og grossist/kjede, 
bidrar EPD-basen til effektiviseringsgevinster i alle ledd i hele verdikjeden innenfor dagligvarebransjen, og øvrige 
aktører tilknyttet EPD-basen.   

1.1 Hva er et EPD-nummer? 
Et EPD-nummer (se figur 1) beskriver et unikt produktsett (hvert pakningsnivå i dette produktsettet er igjen 
registrert med hvert sitt unike GTIN). For at et produktsett skal bli tildelt et EPD-nummer, må all obligatorisk og 
relevant informasjon tilknyttet dette produktsettet, registreres i EPD-basen. Oversikt og forklaring til alle 
informasjonsfelter (informasjonsbredden) som er tilgjengelig ved registrering i EPD-basen, finnes i Vedlegg 1: 
Informasjonsbredden i EPD-basen. 

Figur 1-1: Ett unikt produktsett bestående av pakningsnivåene F-pak, D-pak og pall. 

Mengden av obligatoriske informasjonsfelt som skal fylles ut, avhenger bl.a. av hvilken ENVA-varegruppe varen skal 
registreres med, og MVA-sats på varen. Det er større krav til informasjonsbredden for næringsmidler (varer med 
15% MVA), enn non-food artikler (varer med 25% MVA). 

Før man setter i gang med registrering, er det viktig å ha oversikt over hvilke pakningsnivåer produktsettet skal 
bestå av. Her følger en forklaring til pakningsnivåene et produktsett kan registreres med: 

 Pakningsnivå Definisjon  
Forbrukerpakning F-pak 

 

Dette er vanligvis den enheten vi som forbrukere kjøper i 
butikk. F.eks. en brusflaske eller en pose med ferdigpakkede 
gulrøtter.  

Detaljistpakning D-pak 

 

Minste bestillbare enhet for kjedene. Denne enheten 
inneholder, med få unntak, et fast antall F-pak. F.eks. et brett 
brusflasker. 

Samlekartong (Et uønsket 
pakningsnivå i handelen, som kun 
skal brukes der dette er helt 
nødvendig.) 

 

Emballasjebærer som inneholder et fast antall D-pak. Blir 
gjerne brukt i tilfeller der D-paken er for liten/skjør til å kunne 
stables på pall eller håndteres i logistikken på en forsvarlig 
måte. 
 

Pall  

 

Lastebærer som inneholder et fast antall D-pak, eller evt. et 
fast antall samlekartonger, dersom samlekartong er 
nødvendig. 
 
Dersom det ikke eksisterer en fysisk pall i produktsettet, må 
det opprettes en virtuell pall med et unikt GTIN. Verdiene som 
registreres for pallen, må logisk kunne relateres til 
informasjonen registrert for D-paken. 

Se Vedlegg 4:  Mulige pakningssammensetninger for oversikt over hvilke pakningssammensetninger som kan benyttes ved registrering i EPD-
basen, og når det er hensiktsmessig å registrere disse. 

Figur 1-2: Pakningsnivåene ett produksett kan registreres med. 

F-pak (GTIN1)  D-pak (GTIN2)  Pall (GTIN3) 

Forbrukerpakning – det er 
denne enheten vi kjøper i 
butikken.  

 Detaljistforpakning – denne enheten 
inneholder ett fast antall F-pak og er den 
bestillbare pakningen for grossist/kjede.    

 Denne enheten inneholder et fast antall  
D-pak 

 

+ 

 

+ 

 
GTIN1 + GTIN2 + GTIN3 = EPD-nummer 
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1.2 GTIN 
Hvert enkelt pakningsnivå i et produktsett, skal registreres med et unikt GTIN, som illustrert i figur 1. GTIN (Global 
Trade Item Number) er det nummeret som gir unik identifikasjon av et produkt, eller et pakningsnivå i et 
produktsett. Dette nummeret danner grunnlaget for strekkoden på produktet/pakningen. 

Ved spørsmål knyttet til GTIN, vennligst ta kontakt med GS1 Norway (www.gs1.no).  Her følger forøvrig en direkte 
lenke til GS1 guiden om nummerering og merking med GTIN. 

1.2.1 GTIN for produkter med fast vekt 

Gjelder både F-pak, D-pak, eventuelt samlekartong og pall 

Vanlig GTIN-13 artikkelnummer (prefiks + GS1 Leverandørnummer for fastvekt + artikkelnummer + kontrollsiffer). 
Det skal være eget, unikt nummer for hver pakningsvariant. (Prefiks, de første sifrene i en GTIN kode. Angir 
funksjon eller opprinnelsesland).  

GTIN-14 kan kun benyttes på ytteremballasje (D-pak, samlekartong og/eller pall).  

1.2.2 GTIN for produkter med variabel vekt 

F-pak merkes med prefiks 20 til 25, avhengig av om varen skal merkes med pris eller vekt, samt desimalplassering. 
OBS: Ved registrering i EPD-basen skal de fire sifferplassene for pris eller vekt fylles ut med 0-er. Koden er på til 
sammen 13 siffer (prefiks + GS1 leverandørnummer for vektvarer + artikkelnummer + 0000 + kontrollsiffer). 

D-pak, en eventuell samlekartong og pallen merkes med leverandørnummer for fastvekt med et innledende 9-tall 
(9 + prefiks + GS1 Leverandørnummer for fastvekt + artikkelnummer + kontrollsiffer). Denne koden blir da på 14 
siffer (GTIN-14). Det skal være unike nummer for hver pakningsvariant. 

Ved registrering av produkter med variabel vekt må også feltet for Mengdevariabelt produkt merkes av. 

1.3 ENVA 
Alle produktsett som registreres i EPD-basen, skal registreres med en ENVA-varegruppe. ENVA-varegruppen 
beskriver hvilken varekategori den aktuelle varen befinner seg i. Oversikt over ENVA-varegrupper, finner dere i 
ENVA-registeret. Tilgang til ENVA-registret, krever brukernavn og passord. Dette blir oversendt i forbindelse med 
deres tegning av abonnement i EPD-basen. Ta kontakt med EPD-basen dersom påloggingsinformasjonen ønskes 
oversendt på nytt.  

1.3.1 ENVA-varegrupper innenfor Vin og Sprit som krever ekstra informasjon 

Produkter innenfor varegruppene "Vin & Sprit", må registreres med noe ekstra informasjon. Se oversikt over hvilke 
ENVA-varegrupper (Vin & Sprit), som har andre krav til informasjonsbredde, i følgende dokument.  

1.4 Ingredienser og næringsinnhold 
 Næringsinnhold skal fylles ut på alle produkter med MVA = "Middel sats" (15 %), ref. Forskrift om 

deklarasjon av næringsinnhold §6  – og tilsvarende deklarasjon på produktets emballasje. Følgende felter 
er obligatorisk ved registrering i EPD-basen: 

Følgende næringsinnhold må deklareres for næringsmidler pr. 100 
g./100 ml.: 

Følgende næringsinnhold er ikke obligatoriske i henhold til 
forskriftene, men hvis disse de er deklarert på produktets 
emballasje, skal de også registreres i EPD basen. 

Energi kJ pr. 100 gr./ml. (*) Flerumettede fettsyrer pr. 100 gr./ml. 

Energi kcal pr. 100 gr./ml. (*) Kostfibre pr. 100 gr./ml. 

Protein pr. 100 gr./ml. (*) Kalium 

Karbohydrater pr. 100 gr./ml. (*) Jern 

Fett (totalt) pr. 100 gr./ml. (*)  

Sukkerarter pr. 100 gr./ml.  

Mettede fettsyrer pr. 100 gr./ml.  

Salt pr. 100 gr./ml. (*)  

Dersom produktet iht. relevante forskrifter er unntatt deklarasjon av 
næringsinnhold pr.100 gram/100 milliliter, kan EPD-basen 
avvikshåndtere slik at man kan unnlate registrering av dette. 

 

 

http://www.gs1.no/
http://www.gs1.no/sfiles/47/99/4/file/gs1-guiden_web.pdf
http://www.gs1.no/produkter_tjenester/klassifiseringsstandarder/enva/
http://www.tradesolution.no/wp-content/uploads/2012/11/enva-varegrupper-innenfor-vin-og-sprit-som-krever-ekstra-informasjon-i-epd-basen-13.12.2010-.xlsx
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19931221-1386.html#6
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19931221-1386.html#6
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 Ingredienser skal fylles ut på alle produkter med MVA = "Middel sats" (15 %). 

1.4.1 EU’s matinformasjonsforordning (Nr. 1169/2011) 

 Leverandørene kan også registrere sine produkter iht. kravene som stilles i EU’s 
matinformasjonsforordning (Nr. 1169/2011).  

 Ingen av disse feltene er foreløpig obligatoriske å registrere, men EPD-basen har tilrettelagt for at 
fullverdig registrering iht. til de krav som stilles av forordningen, allerede nå kan gjøres. 

 Feltene er kun relevante for næringsmidler. 

1.4.2 Felter som tilrettelegger for å kunne registrere sine produkter iht. EU’s 

matinformasjonsforordning (Nr. 1169/2011)  

Matinformasjon/næringsmiddelinformasjon 

Enumettede fettsyrer pr. 100 gr./ml. 

Polyoler pr. 100 gr./ml. 

Stivelse pr. 100 gr./ml. 

Salt pr. 100 gr./ml. (* se merknad knyttet til dette feltet under) 

Allergierklæring- Her angis ingredienser med allergifremkallende egenskaper 

GDA (Veiledende Daglig Inntak) 

Kalorier pr. porsjon 

Kalorier i prosent pr. porsjon av en voksens veiledende daglig inntak 

Sukker pr. porsjon 

Sukker i prosent pr. porsjon av en voksens veiledende daglig inntak 

Fett pr. porsjon 

Fett i prosent pr. porsjon av en voksens veiledende daglig inntak 

Mettet fett pr. porsjon 

Mettet fett i prosent pr. porsjon av en voksens veiledende daglig inntak 

Salt pr. porsjon 

Salt i prosent pr. porsjon av en voksens veiledende daglig inntak 

Fiber pr. porsjon 

Fiber i prosent pr. porsjon av en voksens veiledende daglig inntak 

Vitaminer og mineraler 

Vitamin A (µg) 

Vitamin D (µg) 

Vitamin E (mg) 

Vitamin K (µg) 

Vitamin C (mg) 

Tiamin (mg) 

Riboflavin (mg) 

Niacin (mg) 

Vitamin B6 (mg) 

Folacin (µg) 

Vitamin B12 (µg) 

Biotin (µg) 

Pantotensyre (mg) 

Kalium (mg) 

Klorid (mg) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

Magnesium (mg) 

Jern (mg) 

Sink (mg) 

Kobber (mg) 

Mangan (mg) 

Fluorid (mg) 

Selen (µg) 

Krom (µg) 

Molybden (µg) 

Jod (µg) 
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*Alt natrium skal angis som salt, og salt beregnes utifra det totale natriuminnholdet (råvarer, tilsetningsstoffer, 
tilsatt salt). Salt = natrium x 2,5 

1.4.3 Allergierklæring 

 Skal fylles ut på alle produkter med MVA = «Middels sats» (15%). Her angis ingredienser med 
allergifremkallende egenskaper. 

 Eksempel på hvordan feltet for allergierklæring skal fylles ut: 
 

Ingredienser Allergierklæring Kommentar 

Sukret kondensert melk Melk Bare ordet på ingrediensen som er 

allergifremkallende skal angis i allergierklæring 

Melkepulver Melkepulver Hele ordet skal angis i allergierklæring om ordet 

er sammensatt 

Havreflak Havreflak, alternativt 

havreflak 

Du kan registrere små og store bokstaver (det er 

ikke casesensitivt) 

 

38 % havre havre Prosentsatsen som angir hvor mye ingrediens 

det er skal ikke være med i feltet 

Egg* Egg* Er ingrediensordet sammensatt med ett 

spesialtegn skal også det tegnet være med i 

allergierklæring 

Mel (hvete, rug) Hvete, rug Det er bare ingrediensene som fremkaller allergi 

som skal angis, selv om kanskje mer blir uthevet 

på produktet eks. (mel (hvete, rug)) 

Mælke-/melkeprotein Mælke-/melkeprotein Dersom uttrykket er sammensatt i ingredienser 

(som angitt i eksemplet), skal hele uttrykket 

angis i allergierklæring 

Melk, selleri Melk, selleri Ved flere allergifremkallende ingredienser 

skal de separeres med komma (,) og 

mellomrom i allergierklæring 

 
 

Alle ingredienser som har ett allergen skal med, men ikke ingredienser som det kun kan inneholde spor av. 

OBS! Feltet allergierklæring benyttes av kjedene i kombinasjon med feltet ingredienser, slik at de kan få 
informasjon om hvilke ingredienser som skal stå med uthevet skrift – for eksempel: etiketter, vekter i butikk.  Det 
er derfor viktig at skrivemåten er helt lik i disse to feltene, og at hver ingrediens/allergen separeres med komma og 
deretter mellomrom i allergierklæringsfeltet – eksempel: melk, havre, hasselnøtt, selleri. 
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Eksempel på registrering av allergener 

• Ingredienser: 

 o Kjøtt (55 %) av storfe og svin, melk, potetmel, salt, krydder, selleri, antioksidant E300,   
  konserveringsmiddel E250 

• Allergierklæring 

o Melk, selleri 
 

 

For mer informasjon om EU’s matinformasjonsforordning (Nr. 1169/2011) se 
www.regjeringen.no og www.mattilsynet.no.  

1.5 Varetekster 
I EPD-basen angis varetekstene i inntil tre felt: 

Produktnavn + Egenskaper + Varemerketekst 

 
 Produktnavn og egenskaper er obligatorisk informasjon.  

 
 Varemerkestekst er vilkårlig og kan utelates. Dersom varemerket inngår i produktnavnet, skal det ikke 

gjentas i varemerkesteksten. 
 
 

 

 

 

Det er kombinasjonen av disse feltene som gir den varetekst som vises på hyllekantetikettene og kassabongene i 
butikk, planogrammer, prisplakater, varebøker, tellelister, pakksedler, plukklister, transportbestilling og fakturaer. 
En enhetlig form på varetekstene er derfor absolutt nødvendig for bransjen. På grunn av begrensningen i plass på 
kassabongene og prisplakater (inntil 18 karakterer), er det de første 18 tegnene, regnet fra Produktnavn, som anses 
som viktigst for identifisering av varen. 

På grunn av begrensningen som ligger i kjedenes systemer, må antall tegn som benyttes i kombinasjonen av disse 
tre felten ikke overskride 35 karakterer. Merk også at mellomrom regnes som en karakter, samt at systemet selv 
legger inn en karakter mellom ”Produktnavn” og ”Egenskaper”, samt en karakter mellom ”Egenskaper” og 
”Varemerketekst” når «Varemerketekst» registreres 

 

 

 

 

 

 

http://www.regjeringen.no/
http://www.mattilsynet.no/


 

EPD-basen 
  

10 

   

 
Brukerveiledning EPD-basen 

       
1.5.1 Definisjoner og generelle regler 

Produktnavn: Det navnet som forbrukeren lett identifiserer varen med, f.eks. grønne erter, sjampinjongsaus, 
Thousand Island etc. Forkortelser bør unngås. 

Egenskaper: Skal angis for å gjøre identifisering av varen lettere for kunden. Feltet benyttes for å informere om 
vekt, størrelse, smak, farger, emballasjetyper etc.  Ved angivelse av vekt/størrelse, skal forpakningsstørrelsen angis 
i den enhet som angis på forbrukerpakningen (altså nettovekt/nettovolum).  

Det skal ikke være mellomrom mellom tall og vekt-/størrelse i tekstene. Kommategn skal brukes mellom sifrene. 

Eksempel: 500G 1,2KG 0,5L 1L 400ML 4PKN 16STK 4PORSJ 

Figur 1-3: Registrering av egenskaper. 

Emballasjetype skal angis dersom en vare selges i flere ulike forpakningstyper. Eks. refill/såpestykke, 
sparepakk/økonomipakke, boks/flaske (BX/FL) 

Varemerketekst: Dersom varemerket ikke er en del av produktnavnet angis varemerket her. Eksempel Whiskas, 
Grandiosa, Palmolive, Maarud, etc. Her følger ett eksempel på varetekst. Flere finner dere i Vedlegg 4: Varetekster: 

 
 
 
 
 

    Figur 1-4: Eksempel på oppsett av varemerketekst. 

 

1.6 Enhetspriser 
Enhetspriser gjør det enklere for forbrukeren å sammenligne priser for sammenlignbare produkter med ulike 
pakningsstørrelser, ved at det opplyses om priser for en felles mengde av produktet. Dette er informasjon som 
kommer ut på hyllekantetiketter i butikken.  

 Enhetspris er utsalgsprispris inkl. mva. og andre offentlige avgifter og som for eksempel angis: 
1. pr. kilo for varer som selges etter vekt 
2. pr.liter eller kubikkmeter for vare som selges etter volum 
3. pr. meter eller 100 meter for varer som selges etter lengde 
4. pr. kvadratmeter for varer som selges etter flatemål 
5. pr. tablett, behandling eller vask for varer som selges etter produsentens anbefalte dosering 
6. pr. par for varer som selges i par 
7. pr.stykk for varer som selges per stykk og som ikke naturlig kan sammenlignes mot tilsvarende 

varer pr. kilo, liter, meter eller kvadratmeter. 
Dermed kan konsumenten sammenlikne priser for konkurrerende produkter innenfor samme varekategori for en 
fast enhet, uavhengig av butikkens utsalgspris.  

 Butikkens utsalgspris er hva kunden får betale for den fysiske varen i butikk.  
 Enhetsprisfaktor, som leverandøren registrerer i EPD-basen, er konverteringsfaktoren som er 

bestemmende for hvor mye forbrukeren må betale pr. kg, pr. liter, pr. 100 m eller pr. stykk for en bestemt 
vare. 

Enhetspris = 
Butikkens utsalgspris  

Eenhetsprisfaktor 

 
Her er et eksempel på registrering av enhetspris for en 0,5 liters brusflaske (flere eksempler finner dere i Vedlegg 6: 
Angivelse av enhetspris): 

 

 

 

  Figur 1-5: Eksempel registrering av enhetspris 

 

Eksempel Antall tegn: 

Produktnavn KARBONADER 10+1 

Egenskaper M/LØK 800G 10+1 

Varemerketekst GILDE 5 

 =27 

Eksempel 

Enhetsprisfaktor 0,5 

Enhetsprisbetegnelse LITER 

Enhetspris sammenligningsgrunnlag Klar til å drikkes(volum) 
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1.6.1 Enhetsprisfaktor (Konverteringsfaktoren)  

I EPD-basen skal konverteringsfaktoren, kalt ”Enhetspris faktor”, registreres. Enhetsprisfaktor vil som oftest være 
lik netto pakningsinnhold for varen. Følgende enheter kan benyttes ved registrering i EPD-basen: 

 

Navn Eksempel 

Kilogram Matvarer som oppgis i vekt – kjøtt, ost, fisk, bakervarer, etc. 

Liter Saft, melk, mineralvann, øl, vin/sprit, sjampo, krem 

Kvadratmeter Parkett, gulvtepper og lignende 

Kubikkmeter Ved 

Meter Gavebånd, duk, tanntråd 

Stykk Bleier, tamponger, kaffefilter 

100 meter Husholdningspapir, toalettpapir, matpapir, aluminiumsfolie, plastfolie, innpakningspapir og 
limbånd/tape 

Tablett Vitamintilskudd, smertestillende tabletter 

Behandling Hårfarge, rengjøringsmidler til husholdningsbruk, bløt legging og tøy mykner pr. standard 
vask/behandling. 

Vask Vaskemiddel, oppvaskmiddel  

Par Hansker, sokker, skolisse,  

Mengdevariable produkter skal alltid oppgis med enhetsprisfaktor = 1 kg. 

Figur 1-6: Enhetsprisfaktor (konverteringsfaktoren) 
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1.6.2 Enhetspris sammenligningsgrunnlag 

Gyldige verdier Eksempler på varer Forklaring 
Klar til å spises (vekt) Kjeks, brød, kjøtt-/fiskestykker, 

sjokoladeplater, pizza, ost. 
Dette er matvarer som er klare til og spises som de er. Gjelder 
også varer som er spiseklare, etter oppvarming i ovn, stekepanne, 
kjele eller lignende 
Enhetsprisbetegnelse skal alltid angis i KGM (kilogram). 

Klar til å spises (uten lake, 
saus, etc.) 

Fiskeboller i lake på boks, erter i lake på 
boks, reker i lake i boks, fetaost i olje, 
oliven i lake på glass. 
 

Dette er matvarer som er klare til og spises slik de er, men først 
etter at lake, saus, etc. er fjernet.  
Gjelder også varer som er spiseklare etter fjerning av lake, saus 
etc., deretter oppvarming i ovn, stekepanne, kjele eller lignende. 
Enhetsprisbetegnelse skal alltid angis i KGM (kilogram). 

Klar til å spises (volum) Ferdig suppe, olivenolje, iskrem Dette er matvarer som er klare til og spises som de er. Gjelder 
også varer som er spiseklare, etter oppvarming i ovn, stekepanne, 
kjele eller lignende 
Varer som angis med dette valget i enhetspris 
sammenlikningsgrunnlaget, er matvarer i flytende form. 
Enhetsprisbetegnelse skal alltid angis i LTR (liter) 

Klar til å spises (inkl. 
tilsetningsvarer) 

Kakemix-pulver, saus-pulver, potetmos i 
pulverform, gryteretter i pulverform. 

Skal benyttes for matvarer som ikke kan spises slik de er. Varene 
krever først tilsetning av andre varer, som for eksempel smør, 
melk eller vann (deretter evt. varmebehandling), for å bli 
spiseklare. 
Enhetsprisfaktor som skal registreres for slike varer, vil variere ut 
ifra følgende: 
 

1. Dersom varen krever tilsetning av uvesentlige 
tilsetningsvarer (vann, krydder eller annen vare med 
ubetydelig verdi), skal enhetsprisfaktor registreres som 
antall kilogram/liter ferdig spiseklar vare, etter at 
anbefalt blandingsforhold er lagt til grunn.  
Eksempel: Pose med 100 gram potetmospulver, som 
kun skal tilsettes vann, deretter varmebehandles, for å 
bli til 1 KGM ferdig spiseklar potetmos (basert på 
anbefalt blandingsforhold oppgitt på pakken).  
Enhetsprisfaktor skal da registreres til 1, og 
enhetsbetegnelse til KGM. 
    

2. Dersom varen krever tilsetning av vesentlige 
tilsetningsvarer (f.eks. melk eller smør), er i 
utgangspunktet unntatt krav om registrering av 
enhetspriser. Ta evt. kontakt med EPD-basen for 
avvikshåndtering, dersom det ikke er ønskelig å 
registrere enhetspris.  
Dersom man allikevel ønsker å registrere 
enhetsprisfaktor for varen, skal denne registreres lik 
netto pakningsinnhold for varen, slik forbruker kjøper 
den i butikk.  
Eksempel: Pose med 100 gram potetmospulver, som 
skal tilsettes melk og smør, deretter varmebehandles, 
for å bli til 1 KGM ferdig spiseklar potetmos (basert på 
anbefalt blandingsforhold oppgitt på pakken). 
Enhetsprisfaktor skal da registreres til 0,1, og 
enhetsbetegnelse til KGM. 

  

Klar til å drikkes (volum) Mineralvann, øl, juice, melk Dette er drikkevarer som er klare til og drikkes slik de er.  
Enhetsprisbetegnelse skal alltid angis i LTR (liter) 

Drikkeklar (inkl. 
tilsetningsvarer) 

Malt kaffe, iste-pulver, konsentrert 
husholdningssaft 

Skal benyttes for drikkevarer som ikke er drikkeklare før de er 
tilsatt andre komponenter (for eksempel vann eller melk) 
Skal også benyttes for varer som er delkomponent av det som skal 
munne ut i form av en drikk, selv om varen ikke inneholder væske 
i seg selv (f.eks. iste-pulver) 
Her gjelder de samme retningslinjer som er angitt under punkt 1 
og 2 i forklaringen til «Klar til og spises (inkl. tilsetningsvarer)».  

Ikke spiselig Non-food artikler Varen er ikke spiselig.  
Enhetsprisbetegnelse varierer ut ifra produktets art, se for øvrig 
kapittel 1.6 Enhetspriser 
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1.7 Måleregler for produkter 
Produktets front må avgjøres før produktet kan måles. 

1.7.1 Avgjøre hva som er produktets front 

Spesifisering av siden som er designet som front er avgjørende for spesifisering av høyde, bredde og dybde.  
 

 

Her følger flere eksempel på hva som er produktets front: 

Eksempel på produktets front:     

 
 

 
 

 
 

Figur 1-7: Produktets front 

1.7.1.1 Front vs. presentasjon av produktet i butikk  

Fronten må ikke forveksles med den endelige posisjoneringen eller presentasjonen av et produkt i butikkhyllene. 
Man må derfor være klar over at produktets front ikke nødvendigvis er den siden som vil bli presentert i en 
butikkhylle. Bilde under viser forskjellig posisjonering/presentasjon av samme vare: 

 
Figur 1-8: Visning av produktets front i butikk. 

1.7.1.2 Produkter med to fronter (facinger) 

En rekke varer produseres med flere mulige front-sider/facinger (orientering av merke-/produktnavn er slik at de 
kan presenteres både horisontalt og vertikalt i butikkhyllen). Se bildet nedenfor, hvor fronten med høyeste side i 
forhold til teksten (brand)er korrekt front ved registrering av produktinformasjonen i EPD-basen.  

 
Figur 1-9: Produkt med to fronter 

 

 

Fronten er den siden med det største overflatearealet, merkt med produktets varemerke (brand). 
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1.7.2 Definering av høyde, bredde og dybde 

Når fronten er definert vil det være mulig å definere hva som er høyde, bredde og dybde på ett produkt:  

Høyde :fra det laveste punktet til det høyeste punktet 

Bredde : fra det ytterste venstre punkt til det ytterste høyre punkt 

Dybde  : fra produktets nærmeste punkt i fronten til det ytterste bakre 

punkt 

Etter at høyde, bredde og dybde er definert kan produktets dimensjoner 
måles. 

Alle måledata registreres i centimeter med to desimaler etter komma. Ved 
eventuell avrunding av millimeter skal man runde oppover til nærmeste hele 
millimeter. For eksempel vil 1,832 cm kunne avrundes til 1,84 cm. 

 

1.7.3 Ulike typer av emballasje 

Emballasje Beskrivelse 

 

Målene skal alltid omfatte produktets maksimumsdistanse, inklusive 
utskudd, søyler, deksler og komplimenterende produkter. 
 

 

Fleksibel emballasje er definert som alle former for emballasje, eller del 
av en emballasje hvor formen med letthet kan endres. Fleksibel 
emballasje inkluderer, men er ikke begrenset til poser, papir, plastfolie 
eller kombinasjoner av disse.  
Det anbefales at man måler denne type produkter mens de ligger flatt, 
mens registreringen i EPD-basen skal reflektere posten som 
stående/hengende. 

 

Har produktet et hull (peg) for å kunne presenteres hengende, skal 
produktet måles som om det henger. I så tilfelle skal begge de sveisede 
sømmene inkluderes i måleresultatene. Selv om det presenteres 
horisontalt eller stablet, skal definisjonene for målene avspeile at 
produktet henger. 
Det anbefales at man måler denne type produkter mens de ligger flatt, 
mens registreringen i EPD-basen skal reflektere posten som 
stående/hengende. 

 

Med produkter som henger menes produkter som normalt presenteres 
på en henger i butikk.  
 
 

Figur 1-10: Definisjon av høyde, bredde og 
dybde. 
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Hengende displayer, slik som ”clip-strip” som holder flere F-paker, og er 
identifisert med GTIN, skal måles når det henger. Dette er eksemplifisert i 
figuren til venstre.  

o Høyden definieres som laveste punkt i bunn til øverste punkt i 
toppen av displayet.  

o Bredden definieres som ytterste venstre side til ytterste høyre 
side.  

o Dybden definieres som ytterste punkt i front til ytterste punkt i 
bakkant av produktet. 

 

Med stående poser menes poser hvor de sveisede sømmene er ment å 
fungere som en base, som tillater at produktet står på denne. Disse 
konsumentproduktene måles mens de står på en rett flate. Fronten er fra 
sveisekant til sveisekant. Høyden er fra flaten til øverste ytre punkt, 
bredden er fra ytterste venstre punkt til ytterste høyre punkt. Dybden er 
fra ytterste punkt i front til ytterste punkt i bakkant. 

 

Produkter lik bildene til venstre, skal måles ved at man bretter inn 
emballasjen rundt produktet da dette er emballasje som ikke tar 
nevneverdig plass i hyllene.  

 

 

For sylindriske produkter vil normalt to av sidene ha samme mål. Hvilken 
side som har samme mål defineres ut fra produktets front. 
 

 

Flerpakninger/multipakninger er i seg selv konsumentprodukter, men 
inneholder flere separate forbrukerpakninger, som kan selges individuelt 
til forbrukeren (merk at de ikke nødvendigvis må kunne selges enkeltvis til 
forbruker). Gjelder også produkter med krympeplast.  
 

  



 

EPD-basen 
  

16 

   

 
Brukerveiledning EPD-basen 

       

1.8 Måling av D-pak 
Før man kan måle/registrere høyde/bredde/dybde på D-pak må D-pakens base defineres. I all hovedsak vil D-
pakens base være D-pakens naturlige bunn/underside. 

1.8.1 Definering av høyde, bredde og dybde D-pak 

I de fleste tilfeller vil følgende regel legges til grunn: 

Høyde    Høyden som D-paken strekker seg fra basen. 

Bredde    Den korteste siden av basen på D-paken. 

Dybde (lengde)   Den lengste siden av basen på D-paken 

  

Figur 1-11: Definering av høyde, bredde dybde D-pak 

 D-paken skal ikke måles etter at den har vært stablet i bunn av en pall. Den skal være i god stand og ikke 

skadet av trykk, damp og lignende. 

 D-pakens måledata skal alltid oppgis i hele centimeter med 2 desimaler etter komma. Også her skal 

eventuelle avrundinger av millimeter rundes opp til nærmeste hele millimeter. 

1.8.1.1 Produkter hvor D-pak settes direkte i hyllen 

På produkter hvor D-pak settes direkte i hyllen, med avrivningsanordning er det F-pak front som er avgjørende for 
hva som er bredde og dybde på D-pak. Den siden som F-pakens front peker mot er bredde på D-pak. Se figuren 
nedenfor. 

 

 
Figur 1-12: Produkter hvor D-apk settes direkte i hyllen 

1.8.2 Displayer 

Gulv- og diskdisplayer kan transporteres umontert. Esken med et umontert display måles som ordinær D-pak før 
montering, med utgangspunkt i D-pakens naturlige base. 
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1.9 Måling av pall 
En pall skal alltid måles ut fra ytterpunktene. En Europall vil dermed alltid ha en bredde = 80 cm og en dybde = 120 
cm, siden overheng normalt ikke aksepteres. Pallens høyde må alltid registreres inkl. pallens egenhøyde på 15 cm. 
Dette betyr at pallens totalhøyde blir lik høyde pr. pallelag * antall lag med D-pak på pall +  15 cm.   

 
Figur 1-13: Definering av høyde, bredde og dybde pall. 

Det skal tilstrebes en høyde på 120 cm for å sikre fleksibilitet og optimal utnyttelse av transport. På en pall skal det 
alltid være like mange D-pak / samlekartonger i hvert lag. Mer om krav til pall finnes i dokumentet ”Emballasje og 
logistikk i dagligvarebransjen”. 

 

1.10 Space-mål: Bredde, dybde og høyde.  
Det er klart definerte regler for hvordan bredde, dybde og høyde skal registreres i EPD-basen, ref. ovenstående 
avsnitt 1.7, 1.8 og 1.9.  

Men i noen tilfeller har F-paken og D-paken flere fronter, og det kan være at fronten leverandøren ønsker å 
eksponere i butikken, avviker fra fronten som er registrert som front iht. ordinære måleregler i EPD-basen. I slike 
tilfeller har leverandøren mulighet til å registrere ønskede space-mål. 

Se Vedlegg 1: Informasjonsbredden i EPD-basen, for detaljert forklaring til de aktuelle feltene.  

 

1.11 Fyllingsgrad 
Fyllingsgraden skal indikere hvor godt innholdet i emballasjen (selve varen), opptar av emballasjens totale volum, 
basert på emballasjens ytre mål etter den såkalte «blokk-metoden». Fyllingsgrad oppgis i prosent. 

 

 

 I EPD-basen skal fyllingsgrad registreres på alle fastvektvarer på det laveste pakningsnivået i produktsettet 
(F-pak eller D-pak). 

 Fyllingsgraden oppgis i prosent. For eksempel 75% registreres med verdien 75 i EPD-basen. 

1.11.1 Beregning av volum av den ytre emballasjen 

Fyllingsgraden skal alltid beregnes i forhold til pakningens ytre emballasje, altså som om emballasjen var et prisme 
(firkantet boks):  

 

 

Husk at det alltid er målene registrert for pakningen i EPD-basen, som ligger til grunn for beregning av volum ytre 
emballasje! 

1.11.1.1 Væsker 

Flytende væske kan, hvis innholdet er ukjent, helles direkte i målesylinderen for avlesing av innholdet i liter. 

1.11.1.2 Måling av fyllingsgrad 

Volumet av innhold kan måles i en egnet målesylinder eller målebeger.  Spesielt nyttig i tilfeller hvor innholdet 

 Volum av innhold 
* 100 = Fyllingsgrad i % 

Volum ytre emballasje 

 Bredde * Dybde * Høyde 
           =         

Volum ytre 
emballasje 1000 

http://www.stand.no/filestore/Emballasjeveileder.pdf
http://www.stand.no/filestore/Emballasjeveileder.pdf
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består av mange løse enheter i pakningen eller at innholdet er formet på en måte som vanskeliggjør bruk av 
matematiske formler.  

Alternativet kan et målebeger fylles med en gitt mengde vann og deretter dyppe produktets innhold i begeret slik 
at det er totalt dekket av vann. Volumøkningen som følge av væskefortrengning viser volumet av produktets 
innhold.  

Dersom produktets overflate ikke tåler vann, dekkes produktet med plast før det senkes i vann. 

1.11.1.3  Produkter i pulverform, med ”kornstørrelse” eller flytende væske  

Volumet av innholdet måles i en egnet målesylinder uten vann. Innholdet kan helles forsiktig over uten risting, men 
jevnes ut på overflaten for måling. Volumet kan beregnes, basert på mengden produkter fyller i målesylinderen. 

1.11.1.4  Produkter som består av faste enheter i varierende form/enhetsstørrelse  

Innholdet i alle enheter av F-pak helles over i D-pak (evt. annen eske eller egnet beholder der innvendig volum kan 
beregnes). Overflaten jevnes forsiktig ut og maksimal høyde av produkter måles uten å riste på pakningen. Volum 
beregnes ut fra eskens eller beholderens indre volum. Eks. sjokoladebiter, potetgull og grønnsaker. 

1.11.2 Matematiske formler for utregning av fysisk volum av produktets innhold 

Dersom ingen av de foregående metodene kan benyttes, kan matematiske formler benyttes: 

Form Formel Variabler 

Prisme 
(firkantet boks) 

V = b * d * h 
For å få volumet i liter må resultatet 
deles på 1 000. 

der b er bredde, d er dybde og h er høyde 

Terning eller kube V =  𝑠 ∗ 𝑠 ∗ 𝑠 = 𝑠3 der s er side 

Sylinder V =  π ∗ 𝑟2 ∗ ℎ  der r er radius og h er høyde 

Kjegle V = 
1

3
π ∗ 𝑟2 ∗ ℎ  der r er radius og h er høyde 

Pyramide V = 
𝑏∗𝑑∗ℎ

3
 der b er bredde, d er dybde og h er høyde 

Kule V = 
4

3
 π𝑟3 der r er radius 

Figur 1-14: Matematiske formler for utregning av fysisk volum av produktets innhold. 

1.11.3 ENVA-varegrupper som er unntatt krav om registrering av fyllingsgrad 

Det er ENVA-varegruppe som er bestemmende for om det aktuelle produktsettet må registreres med fyllingsgrad i 
EPD-basen eller ikke. Oversikt over ENVA-varegrupper der registrering av fyllingsgrad ikke er påkrevd, er tilgjengelig 
i følgende dokument: ENVA-varegrupper som er unntatt krav om registrering av fyllingsgrad. Hvis du er usikker kan 
du forsøke å lagre informasjonen og trykke på knappen «Sjekk verdier» i EPD-basens web-løsning. Valideringen 
som kjøres vil fortelle om varen må registreres med fyllingsgrad. 

1.12 Allergener 
Følgende allergener er relevante i EPD basen 

 Egg Gyldige verdier er: 
 JA 
 KAN INNEHOLDE SPOR AV 
 FRI FOR (ikke vesentlig risiko for forekomst) 
 IKKE OPPGITT 

 
Merk: "KAN INNEHOLDE SPOR AV" må ikke brukes ukritisk men forbeholdes produkter 
der det er risiko for forekomst på grunn av ukontrollerbare forhold i produksjonen, ref. 
NHO Mat og drikke www.nhomatogdrikke.no. 

 Fisk 

 Glutenholdig korn 

 Melk 

 Nøtter 

 Peanøtter 

 Selleri 

 Sennep 

 Sesam 

 Skalldyr 

 Soya 

 Sulfitt 

 Bløtdyr 

 Lupiner 

Figur 1-15: Allergener  

http://www.tradesolution.no/wp-content/uploads/2012/11/ENVA-varegrupper-som-er-unntatt-krav-om-registrering-av-fyllingsgrad-24.4.2012.xlsx
file:///C:/Users/robert/SkyDrive/Ny%20Brukerveiledning/www.nhomatogdrikke.no
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2. Menyvalgene i EPD-basens web-løsning 
Her følger en gjennomgang av hvilke muligheter EPD-basens webløsning tilbyr. For detaljer knyttet til praktisk 
produktregistrering i EPD-basens web-løsning, se Vedlegg 3: Praktisk produktregistrering via webgrensesnittet.  

2.1 ESP – Kontrollmålingsstatus 
Under kontrollmålingsstatus, er det mulig å søke opp EPD-nummer som har vært inne til kontrollmåling hos EPD 
sjekkpunkt. Man kan søke på en rekke forskjellige kriterier. Husk å blanke ut felter man ikke ønsker å søke på basis 
av. Her får man oversikt over hvilke verdier som i utgangspunktet ble registrert inn av leverandør/vareeier, og 
hvilke verdier EPD sjekkpunkt verifiserte under kontrollmåling av det samme produktet.  

Etter at en vare har vært inne til kontrollmåling, låses en rekke av informasjonsfeltene for redigering. Dette gjelder 
blant annet felter relatert til mål (bredde, dybde og høyde), vekt (bruttovekt og nettovekt) og antall F-pak i D-pak.  

 
Figur 2-1: Kontrollmålingsstatus som det presenteres i web-grensesnittet. 

2.2 Administrasjon 

2.2.1 Rapporter 

 Aktive produktsett gir en god og lettfattelig oversikt over alle aktive produktsett/EPD-nummer. Her 
fremgår EPD-nummer, produktnavn, leverandørens varenummer (deres artikkelnr.), GTIN på de ulike 
pakningsnivåene, samt status på om hvorvidt det aktuelle EPD-nummer har status som godkjent i EPD-
basen. 

 Alle produktsett gir en god og lettfattelig oversikt over alle registrerte produktsett, inkl. EPD-nummer, 
dere som leverandør har valgt å legge ned i EPD-basen. I rapporten fremgår bl.a. EPD-nummer, 
produktnavn, leverandørens varenummer (deres artikkelnr.), GTIN på de ulike pakningsnivåene, samt 
status på om hvorvidt det aktuelle EPD-nummer har status som godkjent eller feilmerket i EPD-basen. 

 Mine produktsett (detaljert) gir en komplett oversikt over full informasjonsbredde registrert på hvert 
enkelt produktsett. Denne rapporten kan benyttes som utgangspunkt ved registrering/oppdatering av 
EPD-nummer ved bruk av excel-upload. Mer informasjon om excel-upload finnes på vår hjemmeside, 
www.tradesolution.no. Dersom man har mange produkter registrert i EPD-basen, vil det i noen tilfeller ta 
noen minutter å få ut rapporten. Ved å velge «mine produktsett (detaljert)», vil man derfor automatisk få 
tilsendt rapporten pr. e-post, så fort systemet har generert denne. Rapporten sendes til e-postadressen 
registrert på den påloggede brukeren.  

 Feilmerkede produkter gir en oversikt over alle EPD-nummer som til enhver tid er feilmerket i EPD-basen. 
I tillegg finnes det her informasjon om hva som er feilmerket på EPD-nummeret (hvilken informasjon), 
dato for feilmerking, hvem som har feilmerket EPD-nummeret, m.m. Feilmerkede EPD-nummer har status 
som «ikke godkjente produktsett» i EPD-basen, og må snarest korrigeres.    

 Sertifiseringsstatus inneholder oversikt over sertifiseringsstatusen til alle leverandører i EPD-basen. Her 
kan man se hvilke leverandører som til enhver tid er hhv. sertifisert og ikke sertifisert.  

 

Alle fem rapporter kan tas ut i hhv. excel- eller pdf-format.  

http://www.tradesolution.no/
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2.2.2 Abonnement GD 

Det er her du som leverandør, bestemmer hvilke grossister/kjeder som skal motta deres grunndata. Husk å huke av 
for de grossistene/kjedene det er ønskelig å publisere deres grunndata til. 

Hver ettermiddag (virkedager) sender EPD-basen grunndata over til kjedene for alle nye og endrede produktsett 
siden forrige overføring.   

 
Figur 2-2: Oppsett av publisering til kjede/grossist. 

2.2.3 Importstatus 

1. Alle produktsett som sendes til EPD-basen, gjennomgår ca 850 valideringskontroller. Resultatet av 
disse valideringskontrollene blir vist under hovedvalget «Importstatus».  Dette gjelder alle 
produktsett som sendes til EPD-basen, uavhengig av om det dreier seg om nyregistrering av 
produktsett, oppdatering av eksisterende produktsett eller kontrollmålte produkter. 

1.1 Dersom all informasjon er riktig registrert, vil nyregistrerte produktsett bli tildelt et EPD-nummer, 
mens oppdaterte eksisterende produktsett vil få status «Godkjent». 

1.2 Dersom den registrerte informasjonen ikke er korrekt, vil det i «Importstatus» vises hva som er feil pr. 
produktsett/pakningsnivå. Alle avviste produktsett legger seg automatisk tilbake til «Produkter i 
kladd», slik at feilen kan korrigeres i kladdeboken, og produktsettet deretter kan sendes til EPD-basen 
på nytt. 

Under «Velg periode», kan man selv velge hvor mange dager tilbake i tid man ønsker å få oversikt over. I 
utgangspunkt er verdien satt til 5 dager, men dette går an å endre til ønsket verdi (antall dager).  
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2.3 Produktregistrering 
Brukes til registrering av produkter og for å gjøre endringer på tidligere registrerte produkter.  

 
Figur 2-3: Kladdebok 

2.3.1 Kladdebok 

Benyttes dersom det skal registreres nytt produktsett (EPD-nummer) via web-grensesnittet. 

2.3.2 Produkter i kladd 

Benyttes ved endring av eksisterende produktsett (EPD-nummer), eller korrigering av et avvist produktsett.  

Produkter som blir avvist under «Importstatus», vil automatisk legge seg tilbake til «Produkter i kladd», slik at feilen 
kan korrigeres, og produktsettet deretter kan sendes til EPD-basen på nytt.  

 

 

2.3.3 Excel-upload 

Man kan også benytte excel-upload til produktregistrering/produktendring. Excel-upload er en alternativ 
registreringsform til produktregistrering direkte via web-grensesnittet. Er primært utviklet for å gjøre korrigeringer 
på allerede registrerte produkter i EPD-basen, f.eks. ved oppdatering av grunnpriser.  

  

Vær oppmerksom på at de en del endringer av eksisterende EPD-nummer, krever godkjennelse fra grossist 
/ kjede. Vennligst se vedlegg 2: Informasjonsfelt som låses og hva de benyttes til for detaljer. 
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2.4 Produktsøk 
 Søk etter produktsett 
 Behandle produktsett 
 Søkeresultat 
 Generer rapport 
 Lagre søk 
 Mine søk 

 

 
Figur 2-4: Produktsøk 

2.4.1 Søk etter produktsett 

Her kan det søkes etter produktsett basert på en rekke ulike variabler, f.eks EPD-nummer, GTIN og leverandørens 
varenummer.  

Generelt så anbefales det at man søker på EPD-nummer, siden alle pakningsnivåer som inngår i produktsettet, da 
vil fremkomme ved første søk. 

Ved å klikke på et av de blå GTIN som vises under ”søkeresultat”, vil det komme opp en oversikt over grunndata 
som er registrert på det aktuelle produktsettet.  

2.4.2 Behandle produktsett 

Under «Vis ikke godkjente produktsett» får man oversikt over de produktsett som av ulike årsaker har status «Ikke 
godkjent» i EPD-basen. Årsaker til at produktsett får status «Ikke godkjent», skyldes en eller flere av følgende: 

 EPD-nummer er feilmerket av dagligvarekjedene eller EPD grunnet feil i den registrerte 
produktinformasjonen. 

 EPD-nummer har tidligere vært nedlagt, og deretter blitt gjenåpnet. 

 EPD-nummer er overført fra en annen leverandør og mangler derfor eksempelvis informasjon om 
grunnpriser. 

 Et eller flere av pakningsnivåene i EPD-nummer er nedlagt. Dette medfør at produktsettet får en ugyldig 
konfigurasjon. 

Dersom man ikke finner produktsettet i produktsøk, er det hensiktsmessig å sjekke om produktsettet har status 
«Ikke godkjent».  

 

 

Overføre til kladdebok. Ved bruk av denne funksjonen, overføres produktsett (EPD-nummer) som ønskes 
endret/redigert til «Produkter i kladd». Søk først opp produktsettet som skal endres, huk av på alle pakningsnivåer, 
trykk deretter på knappen ”Overføre til kladdebok”. 

Legg ned pakningsnivå. Her kan produktsett (EPD-nummer) som ikke lenger skal benyttes/selges til grossist, legges 
ned i EPD-basen. Søk opp EPD-nummer som ønskes nedlagt. Huk av på alle pakningsnivåer. Trykk på knappen «Legg 
ned» til høyre for teksten «Legg ned pakningsnivå». 
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Dersom volum-, vekt- eller antallsinformasjon på pallnivået og/eller samlekartongnivå endres i et eksisterende 
produktsett, er det mulig å legge ned eksisterende pall/samlekartong, deretter opprette ny pall/samlekartong med 
nytt GTIN. 

2.4.3 Søkeresultat 

Her vil resultatet av «Søk etter produktsett» fremkomme. Søkeresultatet avhenger av hvilke søkekriterier som ble 
brukt under «Søk etter produktsett». Dersom man søker på basis av variabelen EPD-nummer, vil alle 
pakningsnivåer som inngår i EPD-nummer vises. 

  

NB: Vær oppmerksom på at GTIN F-pak ikke blir nedlagt, dersom denne også inngår i andre aktive 
produktsett. For å få nedlagt en F-pak som inngår i andre aktive produktsett må alle produktsettene F-paken 
inngår i/har inngått i nedlegges. Det vil dukke opp et varsel, dersom GTIN F-pak inngår i flere EPD-nummer. 

Hvis det gjøres oppdateringer på en F-pak som inngår i flere produktsett, vil dette påvirke alle andre 
produktsett der den aktuelle F-paken inngår. 
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3. Avvikshåndtering 
Importen i EPD-basen består av over 850 valideringer og logiske kontroller som er ment for å avdekke feil i 
grunndatainformasjonen. Dette kan dreie seg om både logiske feil, feltvalideringsfeil og feil iht. standarden. For 
enkelte produktsett vil disse kontrollene avvise en ellers korrekt registrering, som følge av produktets beskaffenhet 
eller avtale med kjeden om avvik fra standarden. Derfor er EPD-basen satt opp med ett system for å skru av enkelte 
av kontrollene/valideringene, heretter omtalt som «Avvikshåndtering».  

Avvikshåndtering må gjøres før produktsettet med avvik kan sendes til EPD-basen. Ønsket avvikshåndtering kan 
meldes til: epd@tradesoultion.no 

For å kunne avvikshåndtere et produktsett, trenger Tradesolution informasjon om hvilken valideringsfeil som 
oppstår, firmaets GLN og hvilket GTIN valideringsfeilen oppstår på. 

Oversikt over tilgjengelige avvikshåndteringer: 

Nr Avvik 
1 Lovlig endring av antall overliggende 

2 Bredden er større enn største verdi av bredde, dybde eller høyde på overliggende pakning. 

3 Dybden er større enn største verdi av bredde, dybde eller høyde på overliggende pakning. 

4 Høyden er større enn største verdi av bredde, dybde eller høyde på overliggende pakning. 

5 Bruttovekt, mer enn 50% større enn nettovekt 

6 Bredde større enn 110 cm.  

7 Dybden er større enn 140 cm. 

8 Pallhøyde mindre enn 59 cm eller større enn 240 cm. 

9 Avvik fra Ingrediens/næringsinnhold 

10 Topplastingsvekt over 5 tonn 

11 Mengdevariabelt GTIN D-pak/Samlekartong/Pall 

12 Mengdevariabelt GTIN F-pak 

13 Manglende enhetspriser 

14 Unormalt forhold mellom volum og bruttovekt på pall 

15 Pallens areal overstiger 15 400 cm2.  

16 Volum D-pak/pall 

17 Volum Samlekartong/Pall 

18 Mangler Max./Min temperature 

19 Avvik for krav om registrering av fyllingsgrad 

20 Avvik for krav om registrering av fordeling av holdbarhetsdager 

Figur 3-1: Lovlige avvik 

3.1 Valideringsfeil som ikke kan avvikshåndteres av EPD-basen 
Valideringsfeil som fremkommer ved registrering, og som ikke kan avvikshåndteres av EPD-basen, må korrigeres før 
produktsettet vil bli lest inn som godkjent i EPD-basen. Slike valideringsfeil kan bero på at logiske kontroller tilsier 
at produktsettet er feil registrert.  

Eksempel: 

 Samlet nettovekt blir større enn samlet bruttovekt ift. den registrerte informasjonen. 

 Produktet «melk» er angitt i KGM i enhetspris betegnelse, eller angitt som «Klar til og spises» i enhetspris 
sammenligningsgrunnlag. I dette eksempelet må produktet «melk» korrigeres, slik at det angis i LITER og 
«Klar til og drikkes (volum)», før produktsettet blir godkjent.      

  

mailto:epd@tradesoultion.no
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4. EPD Sjekkpunkt/Sertifisering 
Alle produkter som lanseres hos en av grossistene/kjedene, enten over dagligvare, storhusholdning eller 
servicehandel skal leveres til EPD Sjekkpunkt for kontrollmåling av registrerte grunndata og fotografering av 
spacebilder. Noen varegrupper er unntatt krav om kontrollmåling, se unntaksliste i kapittel 4.2.3 Produkter som er 
unntatt kravet om kontrollmåling. 

Hovedformålet med kontrollmåling, er å sørge for at det er samsvar mellom verdiene for den fysiske pakningen, og 
verdiene som elektronisk er registrert i EPD-basen for den samme pakningen.   

 Levering til EPD Sjekkpunkt skal skje innen uke minus 3 før lansering i butikk.  

 EPD Sjekkpunkt mottar ukentlig oversikt fra grossistene/kjedene over produkter som skal lanseres. Dette 
gjør EPD Sjekkpunkt i stand til å følge opp at produktene leveres for kontroll. Det er leverandørens ansvar 
å sende produktene uoppfordret til EPD Sjekkpunkt og det uten kostnader i forbindelse med 
frakt/levering/retur.  

4.1 Kontroller EPD-basen 
Kontroller som foretas av EPD-basen er både fysiske kontroller av emballasjen og manuelle kontroller av dataen. Se 
tabellen her under for hvilke avdelinger innen EPD som gjør hva: 

 

 

Hvilke felt kontrolleres?  

Vil kunne medføre kontrollmålingsfeil 

Foretas av: 

EPD 
Sjekkpunkt 

EPD-
basen 

Grossist/ 
kjede 

D-pak bredde X   

D-pak dybde X   

D-pak høyde X   

D-pak bruttovekt X   

Antall underliggende pakninger i D-pak X   

Antall F-pak i bredde i D-pak X   

Antall F-pak i dybde i D-pak X   

Antall F-pak i høyde i D-pak X   

F-pak bredde X   

F-pak dybde X   

F-pak høyde X   

F-pakkens bruttovekt (dersom utfylt). X   

Fyllingsgrad laveste pakningsnivå i produktsettet X   

Vil kunne medføre feilmerkinger: 
 

GTIN X X X 

Egenskaper (ref.Kapittel 1.5 Varetekster)  X X 

Varemerketekst (ref.Kapittel 1.5 Varetekster)  X X 

MVA-sats  X X 

Enhetspris faktor (ref. FOR 1999-12-06 nr 1256: Forskrift om prisopplysning for varer) X X X 

Enhetspris betegnelse (ref. FOR 1999-12-06 nr 1256: Forskrift om prisopplysning for varer) X X X 

Enhetspris sammenligningsgrunnlag (ref. FOR 1999-12-06 nr 1256: Forskrift om prisopplysning for 
varer) 

X X X 

Mengde  X X 

Enhetsbeskrivelse  X X 

Fyllingsgrad X  X 

Pantekoder X  X 

Nettovekt X  X 

Ingredienser (at de stemmer overens med registrert på den fysiske pakningen). X  X 

Næringsinnhold (rimelighetsvurdering) X X X 

Allergener (rimelighetsvurdering) X X X 

Spesialmerker (Svanen, nøkkelhull etc.) X  X 

Alle øvrige felt   X 

Figur 4-1: Kontroller i EPD-basen 
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4.1.1 Feilmerking ved kontrollmåling 

Dersom EPD Sjekkpunkt avdekker avvik mellom registrerte verdier for eksempelvis næringsverdier og/eller 
ingredienser og den fysiske pakningen, vil disse feltene bli feilmerket i forbindelse med kontrollmåling av den 
aktuelle varen. 

4.1.2 Feilmerking av EPD-nummer 

Når det avdekkes feil ved produktinformasjonen tilknyttet et EPD-nummer, vil dette bli feilmerket i EPD-basen. 
Både grossist/kjede og EPD-basen vil kunne stå for feilmerking, avhengig av hvem som oppdager feilen.  

 Når et EPD-nummer feilmerkes, vil personen som står registrert som grunndataansvarlig hos 
leverandøren, motta en automatisk generert e-post som inneholder detaljer om hvilket produktsett som 
er feilmerket. 

 Rapporten «Feilmerkede produkter» inneholder en oversikt over alle EPD-nummer som er feilmerket, og 
dermed har status som «Ikke godkjente», til enhver tid. Rapporten inneholder også informasjon om hva 
som er feilmerket (hvilken informasjon), dato for feilmerking, hvem som har feilmerket EPD-nummeret, 
m.m. 

Detaljer tilknyttet fremgangsmåte for korrigering av feilmerkede EPD-nummer, finnes under Vedlegg 3.2: Endring 
av eksisterende produktsett (EPD-nummer) 

4.1.3 Definisjon av feil 

1. Feil defineres som ett avvik mellom registrert produktinformasjon i EPD-basen og reell 
produktinformasjon 

2. Feil defineres også som avvik mellom registrert produktinformasjon og krav til produktinformasjon fra 
gjeldende informasjonsbredde.  

Dersom produktene ikke sendes til EPD Sjekkpunkt, vil dette kategoriseres som en feil.  

Ved uenighet i forhold til tolkning av standarden, er det EPD-basen som avgjør om tilfellet skal 
klassifiseres som feil eller ikke.  

Det skilles på feil som avdekkes under kontrollmåling ved EPD Sjekkpunkt og feilmerkinger utført av grossist/kjede 
og EPD-basen (se tabell 4.1 over). Alle feil som avdekkes av grossistene/kjedene eller EPD-basen vil telles ifbm. 
sertifiseringen, mens feil som avdekkes under kontrollmåling kun påvirker sertifiseringen dersom varen er en 
nyregistrert vare. Det vil si varer som er opprettet i EPD-basen i løpet av de siste 365 dager og kontrollmålt i løpet 
av de siste 180 dagene. 

Kontrollmålinger Feilmerkinger 

 
 

   Figur 4-2: Kontrollmålinger vs. feilmerkinger 

 Dette innebærer at man kan miste sertifikatet for inntil 6 måneder dersom det avdekkes flere feil enn 
tillatt under kontrollmåling ved EPD Sjekkpunkt, med mindre man i løpet av perioden registrerer nye 
produkter så antall aktive produkter øker.   

 Ved feilmerkinger vil man kunne miste sertifikatet for den perioden produktet er feilmerket, dog minimum 
24 timer. Det vil si at man kan korrigere feilen i EPD-basen og gjenoppnå sertifisert status ila. 24 timer. 

 

 

Alle aktive 
produkter 

Produkter registrert 
siste 365 dagene 

Produkter 
kontrollmålt siste 180 

dagene med feil 
utenfor 

toleransegrense 
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4.2 Toleransegrenser 
Det finnes toleransegrense for hvor store avvik et produktsett kan registreres med i EPD-basen. Toleransegrensene 
vil variere avhengig av hva slags type produkter det gjelder.  

 Dersom verdiene registrert av leverandøren er utenfor disse toleransegrensene, vil EPD Sjekkpunkt ved 
kontrollmåling overskrive verdiene som i utgangspunkt var registrert i EPD-basen med verdiene som avdekkes 
under kontrollmåling.  

 Er verdiene registrert av leverandøren innenfor disse toleransegrensene, vil EPD Sjekkpunkt ikke endre de 
allerede registrerte verdiene. 

 For toleransegrense F-pak se Vedlegg 8.1: F-pak 
 For toleransegrense D-pak se Vedlegg 8.2: D-pak 

Toleransegrensene benyttes i statistikksammenheng for å avdekke antall produkter som registreres med for stort 
avvik i måleverdiene. Verdier som faller utenfor toleransegrensene anses som for store avvik.  

4.2.1 Varer med variabel vekt 

D-pakkens ytre mål kontrolleres. I tillegg vil pakkemønster/antall bli vektlagt, men avvik mellom registrert 
informasjon i EPD-basen og reell verdi kan aksepteres. 

4.2.2 Endring av felt som er kontrollmålt 

Etter at kontrollmåling er utført, låses det kontrollmålte feltet for redigering. Bakgrunnen for dette er at verdien 
registrert for produktsettet i EPD-basen, da stemmer overens med verdien for den fysiske pakningen. Det er 
følgelig ikke mulig å endre det kontrollmålte feltet i EPD-basen i etterkant av kontrollmåling.  
 
Alle kontrollmålte EPD-nummer sendes automatisk til «Import», se for øvrig kapitel 2.2.3 Importstatus. Dette for å 
påse at all informasjon knyttet til produktsettet, fortsatt er konsistent etter kontrollmåling. F.eks. vil en endring av 
bruttovekt for D-pak, også påvirke bruttovekt for pall. Leverandøren må da korrigere pallens bruttovekt, som en 
følge av endret bruttovekt D-pak, som da ble kartlagt under kontrollmålingen.  
 
Verdiene EPD Sjekkpunkt verifiserte under kontrollmåling, vises under menyvalget «Kontrollmålingsstatus» (i EPD-
basens webløsning): 
 
Dersom det er nødvendig å endre de kontrollmålte verdiene, må leverandøren kontakte EPD Sjekkpunkt på e-post 
epd-sjekkpunkt@tradesolution.no eller telefon 64 98 63 36. 

4.2.3 Produkter som er unntatt kravet om kontrollmåling 

 Aviser/Blader 

 Blomster 

 Ferske bakevarer 

 Fersk fisk 

 Hel slakt 

 Frisk frukt og grønt 

 Pengespill 

 Posttjenester 

 Kontantkort til telefon 

 SL-kort 

 Vin- og spritprodukter 

 CD/DVD/Blu-Ray 

 Assorterte D-pak som er ¼- (40 x 60 cm), ⅓- (40 x 80 cm) og ½-paller (60 x 80 cm) – ref. punkt 2.5.2 

  

mailto:epd-sjekkpunkt@tradesolution.no
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4.3 Sertifisering i EPD-basen 
Sertifiseringsordningen er todelt: 

1. En analyse som belyser resultat av kontrollmålingen utført for hver enkelt leverandørs produkter. Analysen 
gir blant annet bilde på hvor stor andel av hver enkelt leverandørs produkter, som blir riktig registrert ved 
den initielle registreringen i EPD-basen. 

2. Feilmerkinger gjort av grossist/kjede og EPD-basen ved mottak av grunndata. 

4.3.1 Publisering av analyseresultatene 

Tradesolution AS publiserer oppdatert statusliste pr. leverandør hver natt på EPD-basens web-side under 
menyvalget «ESP» og undervalget «Rapporter». Både grossist/kjedes grunndataansvarlige og leverandørene 
tilgang til denne. 

Oversikten tar utgangspunkt i: 

1. antall produkter leverandøren har målt opp 
2. mot antall feil funnet under kontrollmåling ved EPD Sjekkpunkt 
3. samt feilmeldinger som grossist/kjede eller EPD-basen rapporterer inn 

Leverandørene kategoriseres etter «trafikklysmodellen» hvor de som tilfredsstiller kravene (antall feil ved 
kontrollmåling og feilmeldt av grossist/kjede eller EPD-basen) vises med grønt lys, mens de som har for mange feil 
markeres med rødt lys. I tillegg vil rapporten inneholde informasjon om antall produkter totalt og en fordeling av 
feilene etter målefeil ved EPD Sjekkpunkt og feilmerkingsfeil av grossist/kjede og EPD-basen. Leverandører som har 
for mange feil, vil imidlertid ikke forhindres i å registrere sine varer i EPD-basen.  

Andel feil som skal tillates pr. leverandør er satt til 7,5 % av antall aktive produkter. Dersom ett produktsett har 
flere feil telles dette likevel som en feil. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Informasjonsbredden i EPD-basen 
Med «Informasjonsbredde» menes all grunndatainformasjon som skal registreres i EPD-basen om et produktsett. 
Alle produkter må registreres med gyldige, unike GTIN pr. pakningsnivå. GTIN på ett tidligere registrert produkt kan 
ikke endres av leverandør. Se kapittel 3.4 Bytte av GTIN / EPD-nummer på tidligere registrerte produkter. 

I tabellen som følger beskrives de informasjonsfelt som inngår i informasjonsbredden. Hvert felt angis med 
obligatorisk (O) eller vilkårlig (V) i kolonnen til høyre. Ved de vilkårlige informasjonsfeltene angis hvilke vilkår (når 
informasjonsfeltet skal registreres) som gjelder for feltet. Om informasjonsfeltet markeres som vilkårlig og ingen 
vilkår er angitt, ses feltet på som frivillig og sendes i den grad informasjonen finnes tilgjengelig. Obligatoriske 
informasjonsfelt må alltid angis. 

Felt Forklaring O/V Pakningsnivå Gyldige 
verdier 

Firmaets GLN Benytt tildelt hoved GLN (lokasjonsnummer). Søknad om nytt GLN kan 
gjøres på http://glnservice.gs1.no/GLNWebSkjema/.  

Ved registrering via EPD-basens webløsning er dette knyttet til brukernavn 
og passord og skal ikke angis.  

O Alle Gyldig GLN, 

13 siffer 

Assortert D-pak 
(display) 

Skal angis dersom D-pak består av ulike F-pak (F-pak med ulike GTIN). Ved 
grunndataregistrering via webløsningen vil dette feltet oppdateres 
automatisk, avhengig av antall unike F-pak i D-pak.  

V D-pak Ja / Nei 

Storhusholdnings 
produkt 

Skal angis dersom storhusholdningsprodukt.  V Laveste. Ja/Nei 

Laveste pakningsnivå Håndteres automatisk i EPD-basens webløsning. I andre 
innmeldingsformer settes produktsettets laveste pakningsnivå til «True».  

O  F-pak eller D-
pak 

GTIN Primær vareidentifikasjon GTIN. Kan bestilles hos GS1 Norway 
(www.gs1.no). 

O Alle Maks 14 siffer 

Hentesteds GLN  GLN (lokasjonsnummer) til varens normale hentested. O Ikke F-pak, med 
mindre F-pak alene. 

Gyldig GLN, 

13 siffer 

EPD nummer Tildeles av EPD-basen, eventuelt fylles ut av leverandører på produkter det 
er endringer på. 

V Bestillbar enhet Gyldig EPD 
nummer med 
6 el. 7 siffer. 

Leverandørens 
varenummer 

Leverandørens interne varenummer. Bør være unikt nummer av hensyn til 
salgsstatistikk. 

O Bestillbar enhet Tekst/tall 

Bestillbar enhet Markeres for å angi pakningsnivå som er bestillbart for grossist / kjede.  
 

O Bestillbar enhet.  

(D-pak hvis 
registrert, ellers F-
pak.) 

Ja/Nei 

Produktnavn* Det navnet som forbrukeren lettest identifiserer varen med.  

Forkortelser bør ikke forekomme.  

O Alle Tekst. 
Spesialtegn 
som enkel 
apostrof (’) 
må ikke 
benyttes.  

 

Se * 
nedenfor. 

Egenskaper* Feltet skal bidra til gjøre identifisering av varen blir lettere for kunden. 
F.eks. nettovekt, størrelse, lukt, smak, farge. 

 

O Alle 

Varemerketekst(*) Skal angis dersom produktets brand avviker fra leverandørnavnet. Dersom 
varemerke inngår i produktnavnet, skal ikke dette gjentas i 
varemerketekst.  

V Alle 

*Summen av antall tegn som benyttes i feltene Produktnavn, Egenskaper og Varemerketekst skal til sammen ikke overskride 35 tegn inkl. 
mellomrom.  
Legg merke til at det automatisk blir tillagt mellomrom mellom feltene Produktnavn, Egenskaper og Varemerketekst når disse fylles inn. 

Opprinnelsesland 

 

Med opprinnelsesland menes det landet der produktet ferdigstilles. 
"Opprinnelseslandet kan f.eks. utledes av EU’s tolltariffregelverk." 

O Alle Verdiliste 
(ISO) 

http://glnservice.gs1.no/GLNWebSkjema/
http://www.gs1.no/
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verdier 

Opphavssted Stedet der produktet har sitt opphav, altså stedet der produktet opprinnelig 
ble produsert. Må ikke forveksles med allerede eksisterende 
"Opprinnelsesland", som beskriver landet der produktet ferdigstilles for salg. 
 

V Laveste Verdiliste 
(ISO) 

Mengde Netto pakningsinnhold - Angi mengden i det beskrivende produkt. Eks. 1 
flaske 50 ml. sjampo angis med 50 i dette feltet. Fylles ut for F-pak, eventuelt 
D-pak når dette er laveste registrerte pakningsnivå. 

O Laveste Tall 

Enhetsbeskrivelse Netto pakningsinnhold - kryss av for korrekt enhetsbeskrivelse. Eks. 1 flaske 
50 ml sjampo angis i milliliter i dette feltet.  Fylles ut for F-pak, eventuelt D-
pak når dette er laveste registrerte pakningsnivå. 

O Laveste Verdiliste 

Ingredienser Skal angis på alle produkter med MVA = middels sats.  V Laveste Tekst <= 2560 
tegn 

Allergierklæring Skal angis på alle produkter med MVA = middels sats. V Laveste Tekst <= 1000 
tegn 

Ernæringsmessige 
påstander 

Påstander som hevder at maten har fordelaktige ernæringsegenskaper, for 
eksempel at den er næringsrik. Se mattilsynet.no og lovdata.no 

V Laveste  

Næringsinnhold Skal fylles ut på alle produkter med MVA = middels sats, tilsvarende 
deklarasjon på produktets emballasje.  

Fylles ut med korrekt verdi pr. 100 g./100 ml. vare. Se kapittel 1.4 
Ingredienser og næringsinnhold 

V Laveste Tall 

GDA (Veiledende 
Daglig Inntak) (*) 

Kan fylles ut på alle produkter med MVA = middels sats, dersom man ønsker 
å registrere sitt produkt iht. bestemmelsene i EU’s 
matinformasjonsforordning (Nr. 1169/2011).  

Fylles ut med korrekt verdi pr. 100 g./100 ml. vare. Se kapittel 1.4 
Ingredienser og næringsinnhold 

V Laveste Tall 

Vitaminer og 
mineraler 

Kan fylles ut på alle produkter med MVA = middels sats, dersom man ønsker 
å registrere sitt produkt iht. bestemmelsene i EU’s 
matinformasjonsforordning (Nr. 1169/2011).  

Fylles ut med korrekt verdi pr. 100 g./100 ml. vare. Se kapittel 1.4 
Ingredienser og næringsinnhold 

V Laveste Tall 

Allergener  Skal angis på alle produkter med MVA = middels sats. Se kapittel 1.12 
Allergener 

V Laveste Ja / Kan 
inneholde 
spor av / Fri 
for / Ukjent 

Legemiddel Skal angis dersom produktet er et reseptfritt legemiddel  V Laveste Ja/Nei 

Virkestoffer i 
legemidler 

Skal angis dersom produktet er legemiddel med ENVA varegruppe 3963, 
Smertestillende.  

V F-pak, D-pak og 
eventuell 
samlekartong 

Tekst 

Legitimasjonskrav Skal angis dersom produktet har en lovbestemt, minimum aldersgrense.  

Eks.: Alkohol, tobakk, tv-/pc-spill og filmer. 

V Laveste Ja/Nei 

Aldersgrense Skal angis dersom feltet Legitimasjonskrav er utfylt. V Laveste Verdiliste 

Genmodifisert Skal angis dersom produktet er genmodifisert. V Laveste Ja/Nei 

Mengdevariabelt 
produkt 

Skal utfylles dersom produktet er vektvariabelt. V Laveste Ja/Nei 
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Merkeordninger Skal angis dersom produktet er merket med en eller flere av de aktuelle 
merkeordningene.  

Se Vedlegg 9: Merkeordninger 

V Laveste Ja/Nei på 
hvert enkelt 
alternativ 

Ant. F-pak i D-pak Skal angis når F-pak er registrert.  V D-pak Heltall 

Ant. F-pak i bredde i 
D-pak 

Skal angis når F-pak er registrert. Facing på F-pak viser eksponeringsfronten 
til D-pak og angir bredde. 

V D-pak Heltall 

Ant. F-pak i dybde i 
D-pak 

Skal angis når F-pak er registrert. V D-pak Heltall 

Ant. F-pak i høyde i 
D-pak 

Skal angis når F-pak er registrert. V D-pak Heltall 

Ant. D-pak på pall Skal utfylles når både D-pak og pall er registrert. V Pall Heltall 

Ant. D-pak på 
pallelag 

Skal utfylles når både D-pak og pall er registrert. V Pall Heltall 

Ant. lag med D-pak 
på pall 

Skal utfylles når både D-pak og pall er registrert. V Pall Heltall 

Ant. D-pak i 
samlekartong 

Skal utfylles når samlekartong er registrert. V Samlekartong (D-
pak) 

Heltall 

Ant. samlekartonger 
på pall 

Skal utfylles når både samlekartong og pall er registrert. V Pall Heltall 

Ant. samlekartonger 
på pallelag 

Skal utfylles når både samlekartong og pall er registrert. V Pall Heltall 

Ant. lag med 
samlekartonger på 
pall 

Skal utfylles når både samlekartong og pall er registrert. V Pall Heltall 

Høyde pr. pallelag Skal utfylles når pall er registrert. Angi høyde på pallelag med D-pak når D-
pak er registrert. 

V Pall Desimaltall (2 
des.) 

Avvikende 
pakkemønster 

Skal utfylles når beregnet antall F-pak i D-pak (dvs, antall F-pak i bredde * 
antall F-pak i dybde * antall F-pak i høyde) ikke stemmer med faktisk antall F-
pak i D-pak. 

V D-pak Ja/Nei 

Maks 
topplastingsvekt 

Oppgis med det antall kilo som kan stables oppå pallen under transport.  
Vær oppmerksom på at teoretisk topplastingsvekt skal deles på 
sikkerhetsfaktoren, som i Norge er satt til 3,5.  

Eks.: Teoretisk topplastingsvekt for en pall beregnes til for eksempel 2.000 
kg. vil få en maks topplastingsvekt på 571 kg. Ytterligere beskrivelse finnes i 
STAND 006, på www.stand.no  

O Pall dersom 
registrert. 

D-pak dersom 
pakketype = 
201/205 uten 
overliggende 

Tall 

Ant. umerkede 
salgsenheter 

Skal registreres med det antall umerkede salgsenheter som inngår i en D-
pak. Eksempelvis en eske med 100 stk karbonader registreres med 100 i 
dette feltet. Obligatorisk når D-pak er laveste pakningsnivå. 

V D-pak Tall 

Bredde Målene skal beskrive produktets ytre mål i centimeter. For F-pak, D-pak, og 
eventuelt samlekartong skal bredden angis ut fra produktets «facing». 
Bredden måles fra ytterste venstre punkt til det ytterste høyre punkt. På 
pallen vil bredde, ved bruk av ISO 1-1/1 Europall med dim 80 x 120 cm, alltid 
være 80 cm, så fremst det ikke er overheng på pallen. Se kapittel 1.7 

Måleregler for produkter 

O Alle Desimaltall (2 
des.) 

http://www.stand.no/
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Dybde Målene skal beskrive produktets ytre mål i centimeter. For F-pak, D-pak, og 
eventuelt samlekartong skal dybden angis ut fra produktets «facing». 
Dybden måles fra nærmeste punkt i fronten til det ytterste bakre punktet. På 
pallen vil dybde, ved bruk av ISO 1-1/1 Europall med dim 80 x 120 cm, alltid 
være 120 cm, så fremst det ikke er overheng på pallen. Se kapittel 1.7 

Måleregler for produkter 

O Alle Desimaltall (2 
des.) 

Høyde Målene skal beskrive produktets ytre mål i centimeter. For F-pak, D-pak, og 
eventuelt samlekartong skal høyden angis ut fra produktets «facing». 
Høyden måles fra laveste punkt til det høyeste punkt. På pallen skal høyden 

angis inkl. pallens egenhøyde på 15 cm. Se kapittel 1.7 Måleregler for 
produkter 

O Alle Desimaltall (2 
des.) 

Anbefalt side for 
facing/front 

Registreres dersom anbefalt facing, avviker fra produktets front iht. standard 
måleregler 

Se kapittel 1.10 for ytterligere informasjon 

V F-pak og D-pak Ja/nei 

Space Bredde (cm.)  Registreres dersom Space bredde avviker fra verdien registrert som bredde 
iht. standard måleregler 

Se kapittel 1.10 for ytterligere informasjon 

V F-pak og D-pak Desimaltall (2 
des.) 

Space Dybde (cm.) Registreres dersom Space dybde avviker fra verdien registrert som bredde 
iht. standard måleregler 

Se kapittel 1.10 for ytterligere informasjon 

V F-pak og D-pak Desimaltall (2 
des.) 

Space Høyde (cm.) Registreres dersom Space høyde avviker fra verdien registrert som bredde 
iht. standard måleregler 

Se kapittel 1.10 for ytterligere informasjon 

V F-pak og D-pak Desimaltall (2 
des.) 

Stablingsfaktor Angis for produkter som stables oppi hverandre, eksempelvis kopper. Angir 
verdien i centimeter som enheten som stables oppi første enhet bygger over 
den første enheten. 

V Ikke pall Desimaltall (2 
des.) 

Fyllingsgrad Fyllingsgrad angir forholdet mellom volum av innhold i en pakning og volum 
av pakningens emballasje, og viser hvor godt emballasjen er utnyttet (% av 
emballasjens utvendige volum).  Fyllingsgraden angis i prosent. For 
eksempel vil 75 % fyllingsgrad registreres med verdien 75 i EPD-basen. 
Fyllingsgrad skal fylles ut for alle produktsett som registreres innenfor de 
ENVA-varegrupper som finnes i dokumentet «ENVA-oversikt over de 
varegruppene som krever utfylling av Fyllingsgrad» på 
http://www.tradesolution.no/databasetj/epd-basen/publikasjoner/.  

Se kapittel 1.11 Fyllingsgrad 

V Laveste Desimaltall (2 
des.) 

Bruttovekt Registreres i gram. Bruttovekten skal registreres inkl. emballasje. For pall skal 
pallens egenvekt på 20 000 gram inkluderes i bruttovekten. 

O Alle Valgfritt på F-
pak med mindre F-
pak alene. 

Heltall 

Nettovekt Registreres i gram. Nettovekt skal registreres ekskl. emballasje. Ved 
registrering av nettovekt til for eksempel en boks ananas, skal nettovekten 
oppgis inkl. lake.  

O Laveste Heltall 

ENVA varegruppe Fylles ut i henhold til GS1 Norway’s multibransje varegruppe standard.  

For ytterligere informasjon, se www.gs1.no. 

O F-pak, D-pak og 
samlekartong. 

 

Tilgjengelig fra dato Første mulige bestillingsdato.  O Alle Dato: dd-mm-
åååå 

Nedlagt dato Dato for når produktet blir nedlagt. Håndteres automatisk i EPD-basens 
webløsning. 

V Alle Dato: dd-mm-
åååå 

Max. temp Skal fylles ut på alle produkter med MVA = middels sats  

Angi maksimumstemperatur (den varmeste) under transport og lagring av 
produktet. 

V Laveste Heltall.  

Negative 
tillatt. 

http://www.tradesolution.no/databasetj/epd-basen/publikasjoner/
http://www.gs1.no/
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Min. temp Skal fylles ut på alle produkter med MVA = middels sats. 

Angi minimumstemperatur (den kaldeste) under transport og lagring av 
produktet. 

V Laveste Heltall.  

Negative 
tillatt. 

Gjeldende grunnpris Her oppgis leverandørens grunnpris til grossist. Dvs. pris før eventuelt 
funksjons-, ordre- eller kvantumsrabatter blir gitt.  

O Laveste Desimaltall (2 
des.) 

MVA Velg riktig MVA-sats for varen.  O Alle pakningsnivåer 
hvor det registreres 
grunnpris. 

Avgiftsfri (0 
%) 

Lav sats (8 %) 

Middels sats 
(14 %) 

Standard sats 
(25 %) 

Fremtidig grunnpris Skal fylles ut når «Prisendring fra dato» er fylt ut.  V Laveste Desimaltall (2 
des.) 

Prisendring fra dato Skal fylles ut når Fremtidig grunnpris er fylt ut. Angis bare dersom 
prisendring er fram i tiden.   

V Laveste Dato: dd-mm-
åååå 

Enhetspris faktor Med enhetspris faktor menes den faktor butikkpris skal deles med for å vise 
enhetspris. Eks. 0,5 liter brus, settes til 0,5. Mengdevariable produkter alltid 
= 1. Se kapittel 1.6 Enhetspriser 

O Laveste Desimaltall (2 
des.) 

 

Enhetspris 
betegnelse 

Velg riktig kodeforklaring til enhetspris. Se kapittel 1.6 Enhetspriser 

Mengdevariable produkter alltid «Kilogram». 

O Laveste Verdiliste 

Enhetspris 
sammenlignings 
grunnlag 

Velg riktig type ferdigvare som det oppgis enhetspris for. Se kapittel 1.6 
Enhetspriser 

O Laveste Verdiliste 

Pakketype Kryss av kodeforklaring til emballasjetypene for hvert registrerte 
pakningsnivå. 

O Alle Verdiliste 

Holdbarhetsdager 
totalt 

Produktets antall holdbarhetsdager fra produksjonsdato. Skal angis på alle 
produkter. Produkter med tilnærmet ubegrenset holdbarhetstid skal 
registreres med 9999. 

O Laveste 1 - 9999 

Holdbarhetsdager til 
produsent 

Skal fylles ut på alle produkter med MVA = middels sats.  

Er totalt antall holdbarhetsdager mer enn 16 og mindre enn 151 dager, skal 
disse feltene fylles ut etter anbefalingene fra STAND 001, versjon 4.2.  

Er antall holdbarhetsdager 16 eller mindre, må du som leverandør selv 
fordele antall dager, iht. bilateral avtale med kjede/grossist. 

Er antall holdbarhetsdager 151 eller mer, må du selv som leverandør fordele 
antall dager men med følgende begrensninger: Min. 50 dager til distributør 
og min. 50 dager til detaljist /konsument.  

V Laveste 1 - 9999 

Holdbarhetsdager til 
distributør 

V Laveste 1 - 9999 

Holdbarhetsdager til 
detaljist/konsument 

V Laveste 1 - 9999 

Returnerbar 
emballasje 

Angis når artikkelen har returnerbar emballasje. V Alle unntatt pall Ja / Nei 

Pantekode Skal fylles ut for alle pantebelagte produkter. Registrere GTIN til 
panteproduktet.  

Oppdaterte lister over gyldige GTIN/panteprodukter finnes hos Norsk Resirk 
AS og Rentpack AS. 

V Alle 14 tegn 

Resirkulerbar 
emballasje 

Angis når produktet har resirkulerbar emballasje. V Alle Ja / Nei 

Håndterings instruks Velg et alternativ for håndtering av produktet. V Laveste Verdiliste 
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E-merket Angis når produktet er e-merket. V Laveste Ja / Nei 

Optimeringstiltak Gir mulighet til å informere om at det er utført et optimeringstiltak på en 
vare. 

V F-pak og D-pak Ja/Nei 

HMS-blad Evt. HMS-blad relatert til det aktuelle produktet. 

Her registreres url til hvor standarden finnes tilgjengelig 

V Laveste url til HMS-
blad 

PVU-standard Evt. PVU-standard relatert til det aktuelle produktet. 

Her registreres url til hvor standarden finnes tilgjengelig 

V Laveste url til PVU-
standard 

Reklametekst Fritekstfelt på 2 560 tegn V Laveste Tekst <= 2560 
tegn 
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Vedlegg: 2 Informasjonsfelt som låses og hva de benyttes til 
 

Merknad: Som tabellen under viser, kan flere av feltene endres uten godkjennelser fra kjedene. Vær allikevel 

oppmerksom på følgende: 

 Det er forskjell på korrigering av et feilregistrert felt, og fysisk endring av et produkt, som medfører 
endring av et felt. Eksempelvis vil en endring av «ingredienser» i et produkt, måtte sees opp imot 
gjeldende GTIN-regler, for å vurdere om endringen kan gjøres på eksisterende GTIN, og dermed 
eksisterende EPD-nummer. En korrigering (f.eks. skrivefeil, utelatelse av ingredienser) av feil registrerte 
«ingredienser», er derimot uproblematisk.  

 EPD-basen anbefaler at kontaktpersonene/kontaktpunktene i dagligvarekjedene ift. EPD-basen, alltid 
varsles om korrigeringer som er gjort i eksisterende EPD-nummer. Dette er viktig for å sikre at 
dagligvarekjedene leser inn den oppdaterte produktinformasjonen i sine internsystemer.     

Felt 

Kan feltet endres 

uten 

godkjennelse? Forretningsdel Beskrivelse av feltet Merknad 

Butikkinformasjon         

Aldersgrense JA Butikk/Kunde Varsel i kassepunkt for eksempel for tobakk, 

film, spill, legemidler, og styrer salgstiden for 

salg av alkoholholdig drikke i kasse. 

  

Enhetspris betegnelse JA Butikk/Kunde/Markedsføring og 

innkjøp & sortiment  

Lovpålagt informasjon om prisopplysning til 

forbruker på hyllekantetikett, og benyttes i 

tillegg i kampanje og flyveblader. 

  

Enhetspris faktor JA Butikk/Kunde/Markedsføring og 

innkjøp & sortiment  

Lovpålagt informasjon om prisopplysning til 

forbruker på hyllekantetikett, og benyttes i 

tillegg i kampanje og flyveblader. 

  

Enhetspris 

sammenligningsgrunnlag 

JA Butikk/Kunde Lovpålagt informasjon om prisopplysning til 

forbruker på hyllekantetikett, benyttes i tillegg i 

kampanje og flyveblader. 

  

Legemiddel JA Butikk/Kunde/Regnskap Varsel i kassepunkt. Rapporterer salg til 

legemiddelstilsynet.  

  

Legitimasjonskrav JA Butikk/Kunde Varsel i kassepunkt, sees i sammenheng med 

feltet "Aldersgrense". 

  

Pantekode NEI Butikk/Kunde/Lager Benyttes i varemottak/faktura/VPI-fil til butikk 

og pris til forbruker. Satsen for pant er satt av 

myndighetene (Miljøverndep.). 

  

Virkestoffer i legemidler JA Butikk/Kunde Opplysning for krav om valgmulighet til 

forbruker. Rapporterer salg til 

legemiddelstilsynet. 

  

Identifikasjon av produkter og 

parter         

Egenskaper NEI Grossist/Butikk/kunde/m.fl. Varetekst, bongtekst og plakat. Presisering av 

vare. 

  

EierGLN JA Grossist m.fl. Identifisering av leverandør/part.   
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ENVA-varegruppe JA Grossist/Butikk/innkjøp & sortiment Mapping for å sette egne varegrupper og 

produkthierarki/kalkyle/rapporter. 

  

EPD-nummer NEI Grossist/Butikk/innkjøp & sortiment Bestilling/mapping til egne materialnumre.   

GLN hentested JA Grossist/Butikk/innkjøp & sortiment Identifisering av leverandør/part for henting av 

vare. 

  

GTIN NEI Grossist/Butikk/m.fl. Benyttes i alle systemer og elektronisk 

utveksling - EDI-meldinger /varemottak/vpi-fil 

til butikk.  

  

Leverandørens varenummer JA* Grossist/Butikk/innkjøp & sortiment 

og EDI 

Benyttes for bestilling/EDI og oppslag i 

vareregister. 

 Kjeder må 

informeres 

Produktnavn NEI Grossist/Butikk/m.fl. For produksjon av varetekst, bongtekst og 

plakat / etikett / rapporter 

  

Varemerketekst NEI Grossist/Butikk/m.fl. Benyttes for å produsere varetekst, bongtekst 

og plakat / etikett / rapporter. 

  

Innkjøp/kategori         

Alkoholprosent JA Grossist/Butikk/Kunde Avgiftsrapportering   

Antall umerkede salgsenheter JA Grossist/butikk Avvik for håndtering av varen. Benyttes til å 

angi enheter i en D-pak når F-pak ikke er 

registrert. 

  

Bevilgningskode JA Grossist  Begrensning for salg/butikk må ha bevilgning 

for kjøp av grossist 

  

Enhetsbeskrivelse NEI Grossist/Butikk/Kunde/Innkjøp & 

sortiement/EDI 

Varens vekt/størrelse. Benyttes også for å 

danne F-pak der dette ikke finnes.   

  

Fremtidig grunnpris JA Grossist  Prisendring for ny kalkulering   

Gjeldende grunnpris JA Grossist  Grunnlag for dagens kalkulering   

Mengde NEI Grossist/Butikk/Innkjøp & 

sortiment/EDI 

Varens vekt/størrelse. Benyttes også for å 

danne F-pak der dette ikke finnes.   

  

Mengdevariabelt produkt NEI Grossist/Butikk/Innkjøp & 

sortiment/EDI 

Beregning av pris pr. kg. Følger kalkylen på 

varen fra den etableres og gjennom alle 

systemer. 

  

MVA-sats NEI Grossist/Butikk/Kunde/m.fl. For bruk til bruk i mva- oppgjør i alt salg og 

innkjøp. 

  

Opprinnelsesland JA Grossist/Butikk/Innkjøp & sortiment Kundeopplysning etikett og sporing. Generell 

vareopplysning. 

  

Opphavssted * JA Grossist/Butikk/Innkjøp & sortiment Kundeopplysning etikett og sporing. Generell 

vareopplysning. 

 

Polnummer JA Grossist/Kunde Referansenr.   

Prisendring fra dato JA Grossist  Angir start for prisendring/ny kalkyle.   

Produsentnavn JA Grossist/Butikk/Kunde Til informasjon.   
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Rapporteringsgruppe JA Grossist/Butikk Avgiftsrapportering.   

Vinkartongantall JA Grossist  Angir antall enheter i en D-pak.   

Årgang JA Grossist/Butikk/Kunde Kundeopplysnig etikett.   

Logistikkinformasjon         

Antall D-pak i samlekartong NEI* Grossist/Innkjøp & sortiment Logistikk lager/transport/bestillingsgrunnlag Kan endres 

dersom det 

opprettes nytt 

GTIN til 

samlekartong  

Antall D-pak pr. pallelag NEI* Grossist/Innkjøp & sortiment Logistikk lager/transport/bestillingsgrunnlag Kan endres 

dersom det 

opprettes nytt 

GTIN til pall  

Antall D-pak på pall NEI* Grossist/Innkjøp & sortiment Logistikk lager/transport/bestillingsgrunnlag Kan endres 

dersom det 

opprettes nytt 

GTIN til pall  

Antall F-pak i bredde i D-pak NEI Grossist/butikk/Innkjøp & sortiment Grunnlag for prisberegning /hylle 

utnyttelse/space 

 

Antall F-pak i D-pak NEI Grossist/butikk/m.fl. Grunnlag for prisberegning /hylle 

utnyttelse/space 

  

Antall F-pak i dybde i D-pak NEI Grossist/butikk/Innkjøp & sortiment Grunnlag for prisberegning /hylle 

utnyttelse/space 

  

Antall F-pak i høyde i D-pak NEI Grossist/butikk/Innkjøp & sortiment Grunnlag for prisberegning /hylle 

utnyttelse/space 

  

Antall lag med D-pak på pall NEI* Grossist/butikk/Innkjøp & sortiment Logistikk lager/transport/bestillingsgrunnlag Kan endres 

dersom det 

opprettes nytt 

GTIN til pall  

Antall lag med 

samlekartonger på pall 

NEI* Grossist/butikk/Innkjøp & sortiment Logistikk lager/transport/bestillingsgrunnlag Kan endres 

dersom det 

opprettes nytt 

GTIN til 

samlekartong  

Antall samlekartonger på pall NEI* Grossist/butikk/Innkjøp & sortiment Logistikk lager/transport/bestillingsgrunnlag Kan endres 

dersom det 

opprettes nytt 

GTIN til 

samlekartong  

Antall samlerkartonger pr. 

pallelag 

NEI* Grossist/butikk/Innkjøp & sortiment Logistikk lager/transport/bestillingsgrunnlag Kan endres 

dersom det 

opprettes nytt 

GTIN til 

samlekartong  

Avvikende pakkemønster JA Grossist/butikk/Innkjøp & sortiment Logistikk/lager    
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Bestillbar enhet NEI Grossist m.fl. Logistikk. Bestilling og uttaksenhet i hele 

verdikjeden  

  

Bredde NEI Grossist/butikk/Innkjøp & sortiment Logistikk /beregning av 

transportkostnad/kalkylegrunnlag, Space. 

  

Bruttovekt NEI Grossist/butikk/Innkjøp & sortiment Bergening av fraktkostnader    

Dybde NEI Grossist/butikk/Innkjøp & sortiment Logistikk /beregning av 

transportkostnad/kalkylegrunnlag, Space. 

  

Holdbarhetsdager 

totalt/fordeling av 

holdbarhetsdager  

JA Grossist Grunnlag for beregning av omløp 

lager/butikk/beregning innkjøp 

  

Høyde NEI Grossist/butikk/Innkjøp & sortiment Logistikk /beregning av 

transportkostnad/kalkylegrunnlag, Space. 

  

Høyde pr. pallelag JA Grossist Logistikk /beregning av 

transportkostnad/kalkylegrunnlag 

  

Håndteringsinstruks JA Grossist Logistikk - spesiell håndtering av varen på lager 

og under transport 

  

Maks topplastingsvekt JA Grossist/Innkjøp & sortiment Logistikk (lager og transport)   

Maks/Min temperatur JA Grossist/Innkjøp & sortiment Logistikk/kalkyle - sier noe om hvor på lageret 

en vare kan plasseres, og hva slags transport 

som kreves (tørrvarebil, frysebil osv). 

Frysevarer er mer kostbart å håndtere enn en 

tørrvare, så dette påvirker også prisen på 

varen. 

  

Nettovekt NEI Grossist/Innkjøp & sortiment Logistikk/kalkyle element/tollavsetninger.   

Pakketype NEI Grossist/Innkjøp & sortiment Logistikk/kalkyle element - gir informasjon til 

lageret om hva slags emballasje varen er pakket 

i.  

  

Stablingsfaktor JA Grossist Logistikk (lager og transport)/kalkyle element   

Matsikkerhet         

Genmodifisert JA Butikk/Kunde Kunde opplysning/grunnlag for produksjon - 

resept 

  

Ingredienser JA Butikk/Kunde/Innkjøp & sortiment Matsikkerhet/Kunde opplysning/grunnlag for 

produksjon - resept. Benyttes i dag bla av 

butikkene på alle løsvektvarer som pakkes og 

merkes i butikk.  

  

Allergener JA Butikk/Kunde/Innkjøp & sortiment Matsikkerhet/Kunde opplysning/grunnlag for 

produksjon - resept. Benyttes i dag bla av 

butikkene på alle løsvektvarer som pakkes og 

merkes i butikk.  

  

Næringsverdier pr. 100 gram 

tilberedt vare 

JA Butikk/Kunde Matsikkerhet/Kunde opplysning/grunnlag for 

produksjon - resept. Benyttes i dag bla av 

butikkene på alle løsvektvarer som pakkes og 

merkes i butikk.  
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Merkeordninger         

Alle merkeordninger JA Butikk/Kunde/Kjede/Innkjøp & 

sortiment 

Kundeopplysning /sertifisering for leveranse fra 

grossist til kunde/opplysning på etikett i butikk 

/salgsfremmer mot forbruker/oppfølging av 

miljøengasjement. 

  

Miljø         

Resirkulerbar emballasje JA Grossist Logistikk   

Returnerbar emballasje 

 

 

 

JA Grossist Logistikk   

Optimering         

Fyllingsgrad JA* Grossist/Innkjøp & sortiment Logistikk/kalkyle grunnlag/oppfølging om 

optimalisering går den rette veien ifht. 

miljøhensyn. Rapporteres til myndighetene.  

*kan ikke 

endres etter 

kontroll-

måling 

Optimeringstiltak JA Grossist/Innkjøp & sortiment Logistikk/kalkyle grunnlag   

Produktsettkonfigurasjon         

Assortert D-pak (display) NEI Grossist/Innkjøp & sortiment Logistikk   

Laveste pakningsnivå NEI Grossist/Innkjøp & sortiment Logistikk   

Nedlagt dato JA Grossist / Butikk/Innkjøp & sortiment Logistikk, brukes til å vaske sentrale registre for 

utgåtte varer. 

  

Storhusholdningsprodukt JA Grossist/Innkjøp & sortiment Logistikk, angir om varen er emballert for 

videre salg eller tilpasset 

storhusholdningsmarkedet.  

  

Tilgjengelig fra dato JA Grossist / Butikk/Innkjøp & sortiment Logistikk   
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Vedlegg 3: Praktisk produktregistrering via webgrensesnittet 
Dette avsnittet går gjennom flere aspekter ved bruk av webgrensesnittet, gjennom flere praktiske eksempler. 

Vedlegg 3.1: Nyopprettelse av produktsett (EPD-nummer) 

1. Gå til ”produktregistrering”, velg deretter ”kladdebok”. 
2. I det man har trykket på ”kladdebok”, vil det dukke en ”ny”, uutfylt side bestående av F-pak, D-pak og 

pall. Trykk på knappen ”slett pakning”, på evt. pakningsnivåer som ikke skal inngå i produktsettet, evt. 
”legg til samlekartong”, dersom det skal inngå i produktsettet. 

3. Fyll ut informasjonsfeltene iht. til gjeldende informasjonsbredde for det aktuelle produktet.  
NB: Det er viktig at man alltid begynner registreringen med å fylle inn GTIN, da det er GTIN som gjør 
produktsettet søkbart under "produkter i kladd". Dersom man ennå ikke har GTIN tilgjengelig, kan det 
evt. registreres tallet "0" i feltet for GTIN, slik at produktsettet blir søkbart på et senere tidspunkt.  

4. Trykk på knappen ”lagre”. 
5. Trykk på knappen ”sjekk verdier” for å få oversikt over evt. feil/mangler i den registrerte 

informasjonen. 
6. Når all informasjon er korrekt registrert, trykk på knappen “send til EPD”. Produktsettet sendes da til 

vårt system for valideringskontroll.  Tilbakemelding på det innsendte produktsettet/tildeling av 
EPDnr., kommer under menyvalget “importstatus”.  
“Importstatus” oppdateres 3-4 ganger daglig mellom kl. 0800-1400 (virkedager). 
Det sendes også ut en e-post som varsler om gjennomført import til e-postadressen registrert på 
grunndataansvarlig i deres firma. 

7. Dersom all grunndata ikke er tilgjengelig, eller man ønsker å fortsette registrering av produktsettet på 
et senere tidspunkt, trykk på knappen ”lagre”. Produktsettet vil da legge seg under ”produkter i 
kladd”, og kan hentes frem herfra senere, ref. pkt. 3.   

Vedlegg 3.2: Endring av eksisterende produktsett (EPD-nummer) 

For en gjennomgang av lovlige endringer på EPD-nummer (hvilke informasjonsfelt som kan endres), se Vedlegg 2: 
Informasjonsfelt som låses og hva de benyttes til. 

1. Naviger til «Produktsøk». Søk opp EPD-nummer som skal oppdateres. Huk av på alle pakningsnivåer og trykk på 
knappen «Overfør til kladdebok». 

2. Gå til «Produktregistrering», deretter «Produkter i kladd», og finn produktsettet som nettopp ble overført. Klikk 
på et av de blå GTIN (hyperlenker), for å komme inn i selve produktsettet.  

3. Gjør ønskede endringer i produktsettet, og trykk deretter på knappen «Lagre». 
4. Trykk på knappen «Sjekk verdier» for å få oppdatert liste over evt. mangler i den registrerte 

informasjonsbredden. Korriger eventuelle feil. 
5. Når alle feil er korrigert og lagret, trykk på knappen «Send til EPD». 

Vedlegg 3.3: Endring av pall/samlekartong i eksisterende produktsett/EPD-nummer 

Ved endring av pall-informasjon og/eller samlekartong-informasjon, for eksempel antall D-pak på pall eller antall 
samlekartonger på pall, er det mulig å legge ned eksisterende pall/samlekartong, og deretter opprette ny 
pall/samlekartong med nytt GTIN i det eksisterende EPD-nummeret.  

1. Naviger til «Produktsøk». Søk opp EPD-nummeret hvor eksisterende pall/samlekartong ønskes nedlagt. 
2. Huk av for pall-/samlekartongnivå, velg deretter «Legg ned pakningsnivå». 
3. Trykk på knappen «Vis ikke godkjente produktsett». De gjenværende pakningsnivåer i EPD-nummer hvor 

pall/samlekartong nettopp er nedlagt, vil nå ligge her.    
4. Huk av for disse pakningsnivåene, velg deretter «Overfør til kladdebok».  
5. Gå til «Produktregistrering», deretter «Produkter i kladd». Klikk på et av de blå GTIN (hyperlenker), for å komme 

inn i selve produktsettet. 
6. Velg her hhv. «Legg til pall» eller «Legg til samlekartong». Oppdater denne med nytt GTIN og riktig informasjon. 
7. Trykk på knappen «Lagre», deretter «Sjekk verdier». Korriger eventuelle valideringsfeil.  
8. Velg deretter «Send til EPD». Produktsettet/EPD-nummeret vil nå oppdateres med ny pall/samlekartong. 
 
Merk: Dersom man ønsker å legge ned samlekartong, må også pall legges ned. Det må deretter opprettes ny 
samlekartong og ny pall, begge ned unike GTIN. 
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Vedlegg 3.4: Kopiering av eksisterende produktsett 

Dersom man skal opprette et nytt produktsett (EPD-nummer) og informasjonsbredden i stor grad ligner på den som 
er registrert i et eksisterende produktsett, kan kopiering av produktsettet være tidsbesparende: 

Merk: Et kopiert produktsett kan kun benyttes som basis for nyregistrering av et produktsett som skal bestå av de 
samme pakningsnivåene som inngår i kopien. Dersom det kopierte produktsettet f.eks. består av pakningsnivåene 
F-pak, D-pak og pall, mens det nye produktsettet kun skal bestå av pakningsnivåene D-pak og pall, kan ikke kopien 
benyttes.    

1. Gå til «Produktsøk». Søk opp EPD-nummeret som i stor grad likner på det produktsettet som skal opprettes.  
2. Huk av på alle pakningsnivåer, velg deretter «Overfør til kladdebok».  
3. Gå til «Produktregistrering», deretter «Produkter i kladd». Gå inn i EPD-nummeret ved å klikke på et av de blå GTIN 

(hyperlenker).  
4. Når man er inne i produktsettet (EPD-nummeret), velg «Kopier produktsett». Det vil da legge seg en kopi av 

produktsettet under «Produkter i kladd». Gå inn i det kopierte produktsettet, og oppdater dette med riktige GTIN, 
samt annen informasjon.  

5. Trykk på knappen «Lagre», deretter «Sjekk verdier». Korriger eventuelle valideringsfeil.   
6. Velg deretter «Send til EPD».   
7. Et godt tips er å slette produktsettet som var basis for kopien fra «Produkter i kladd», ref. Vedlegg 3.7 Sletting av 

produktsett som ligger under ”produkter i kladd”  

Vedlegg 3.5: Opprettelse av assortert D-pak (display) (flere ulike F-pak i D-pak) 

Assortert D-pak (display), to eller flere ulike F-paker i en D-pak, eventuelt med samlekartong og pall (se i Vedlegg 
4.7: Assortert D-pak (display) med ulike typer F-pak). Hver F-pak som skal inngå i en assortert D-pak (display), må 
være registrert som et selvstendig produktsett med tildelt EPD-nummer, før de ulike F-pakene kan knyttes til D-
paken.  

1. Gå til «Produktregistrering», velg deretter «Kladdebok». Registrer informasjon om D-pak og pall.  
2. For å legge til F-pak trykk på knappen «Velg F-pak»  
3. Det vil da komme opp ett nytt felt hvor du kan søke opp de forhåndsregistrerte F-pakene. 

 
4. Skriv inn GTIN og trykk på «Velg F-pak». Informasjonen som er registrert på F-pakene vil vises i kolonnen for F-pak, 

med unntak av «Ant. F-pak i D-pak», som må fylles ut på hver enkelt F-pak som skal være med i assortert D-pak 
(display). 

5. Trykk deretter på knappen «Lagre». 
6. Gjenta prosessen for alle F-paker som skal være med i assortert D-pak (display). 
7. Antall F-pak i bredde/dybde/høyde i D-pak må fylles ut for det totale antallet F-pak som er i assortert D-pak (display). 

Dersom Antall F-pak i bredde/dybde/høyde i D-pak ikke går opp i det totale Antall F-pak i D-pak skal feltet «Avvikende 
pakkemønster» krysses av.  

8. Trykk på knappen «Lagre», deretter «Sjekk verdier». Korriger evt. valideringsfeil. 
9. Velg deretter «Send til EPD». 

 

Informasjonen om pakkemønsteret av samtlige F-paker i D-paken kan være vanskelig å angi helt nøyaktig pga. den 
assorterte D-pakens (displayets) beskaffenhet. I disse tilfellene må man forsøke å beskrive pakkemønsteret så nært 
opp til virkeligheten som mulig.  
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Vedlegg 3.5.1: Eksempel: opprettelse av assortert D-pak (display) 
En assortert D-pak (display) som består av totalt 321 F-paker fordelt på 3 varianter. 

Variant 1 inngår i assortert D-pak (display)  med 128 stk. (Ant. F-pak i D-pak = 128 stk.) 

Variant 2 inngår i assortert D-pak (display) med 128 stk. (Ant. F-pak i D-pak = 128 stk.) 

Variant 3 inngår i assortert D-pak (display)  med 65 stk. (Ant. F-pak i D-pak = 65 stk.) 

Pakkemønsteret angis som følger: 

Antall F-pak i bredde i D-pak er 9 stk. 

Antall F-pak i dybde i D-pak er 9 stk. 

Antall F-pak i høyde i D-pak er 4 stk.  

Totalt 324 stk. Antall F-pak i D-pak er totalt 321 stk. Avviket krever at «Avvikende pakkemønster» krysses av.  

Figur 0-1: Eksempel på opprettelse av assortert D-pak (display) 

Vedlegg 3.6: Nedleggelse av produktsett (EPD-nummer) som ikke lenger skal benyttes.  

1. Gå til «Produktsøk». Søk opp EPD-nummeret som skal nedlegges. Huk av på alle pakningsnivåer. 
2. Trykk på knappen «Legg ned pakningsnivå». 
3. Det aktuelle produktsettet vil da forsvinne fra «Søkeresultat», og produktsettet er dermed nedlagt.  

NB: Vær oppmerksom på at GTIN F-pak ikke kan nedlegges dersom denne inngår i andre aktive produktsett. I så 
tilfelle, vil alle pakningsnivåer unntatt F-pak nedlegges. Det vil dukke opp et varsel, dersom GTIN F-pak inngår i flere 
EPD-nummer. 

Vedlegg 3.7: Sletting av produktsett som ligger under ”produkter i kladd” 

Under «Produkter i kladd»er det til høyre for feltet «Status», mulig å huke av for produktsett som ønskes slettet 
fra kladdeboken. Huk av, og trykk deretter på knappen «Slette produktsett» øverst på siden. Produktsettet slettes 
ikke fra EPD-basen, kun fra «Produkter i kladd». 

Vedlegg 3.8: Overføre produkter til annen leverandør 

Nåværende vareeier sender en bekreftelse på e-post til epd@tradesolution.no, der det fremgår: 

1. Hvilke EPD-nummer som ønskes overført 
2. Hvilken leverandør (både foretaksnavn og GLN) disse ønskes overført til 
3. Samt hvilken dato overføringen skal finne sted. Dersom et GTIN tilhører nåværende vareeier og derfor 

ikke skal overføres (f.eks på pall) må dette fremgå i e-posten. 

Som hovedregel skal vareeier være den som har forhandlinger med, og selger produktet til kjeden. 

  

file:///C:/Users/Anette/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/539O4MRK/epd@tradesolution.no
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Vedlegg 4: Mulige pakningssammensetninger 
Som nevnt i kapittel 1, er det fire ulike pakningsnivåer som kan benyttes ved registrering i EPD-basen: 

 Forbrukerpakning (F-pak) 
 Detaljistforpakning (D-pak) 
 Samlekartong 
 Pall  

Det er flere momenter som er bestemmende for hvordan et produktsett skal registreres i EPD-basen, altså hvilke 
pakningsnivåer produktsettet skal bestå av.  

Her følger en oversikt over alle mulige pakningssammensetninger ved registrering i EPD-basen, samt forklaringer til 
når de ulike sammensetningene skal benyttes. 

Vedlegg 4.1: F-pak, D-pak og pall   

Konsumentprodukt (primært) 
F-pak  D-pak  Pall 

 

+ 

 

+ 

 
En konsumentvare, altså en vare som selges til forbruker i butikk, skal normalt registreres med pakningsnivåene F-pak, D-pak og pall. 

I noen tilfeller skal også denne pakningssammensetningen registreres for produkter som selges mot storhusholdningsmarkedet. Dette er 
f.eks. tilfelle for produkter som selges både mot konsumentmarkedet og storhusholdningsmarkedet, men der det største salget foregår 
mot konsumentmarkedet.  

Figur 0-2: F-pak, D-pak og pall. 

Vedlegg 4.2: D-pak og pall 

Storhusholdningsprodukt (primært) 
D-pak  Pall Varer som selges mot HORECA og annen 

storhusholdning, skal normalt registreres med 
pakningsnivåene D-pak og pall. 

I noen tilfeller skal også denne 
pakningssammensetningen registreres for 
produkter som skal selges mot 
konsumentmarkedet. Dette gjelder f.eks. tilfeller 
der den bestillbare enheten for kjedene (D-pak), 
er den samme pakningen som forbrukeren 
kjøper i butikken. 

 

+ 

 
Figur 0-3: D-pak og pall 
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Vedlegg 4.3: F-pak, D-pak, samlekartong og pall 

Konsumentprodukt (primært) 
F-pak  D-pak  Samlekartong  Pall 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
Denne pakningssammensetningen skal anvendes ved de samme tilfeller som er beskrevet for F-pak, D-pak og pall, men i tilfeller der D-paken 
er for liten og skjør til å kunne håndteres på en effektiv og forsvarlig måte i logistikken. Samlekartongen benyttes som en «mellompakning», 
for å kunne transportere D-paken på en forsvarlig måte.    

Figur 0-4: F-pak, D-pak og pall 

Vedlegg 4.4: D-pak, samlekartong og pall 

Storhusholdningsprodukt (primært) 
D-pak  Samlekartong  Pall 

 

+ 

 

+ 

 

Denne pakningssammensetningen skal anvendes ved de samme tilfeller som er beskrevet for D-pak og pall, men i tilfeller der D-pakken er 
for liten og skjør til å kunne håndteres på en effektiv og forsvarlig måte i logistikken. Samlekartongen benyttes som en «mellompakning», for 
å kunne transportere D-pakken på en forsvarlig måte.   

Figur 0-5: D-pak, samlekartong og pall 

Vedlegg 4.5: Kun pakningsnivå F-pak 

Konsumentprodukter 

Forutsetter at dagligvarekjedene først godkjenner at denne registreringsformen er ok.  

Denne type registrering, kan kun benyttes for varer som direkteleveres til kjedene. For 
grossistdistribuerte varer, kan denne registreringsformen aldri benyttes.  

Denne registreringsformen benyttes bl.a. for en rekke ferske bakervarer som direkteleveres til 
butikken, blomster og planter, samt elektroniske produkter som påfyllingskort til mobiltelefon.  

Figur 0-6: Kun F-pak 
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Vedlegg 4.6: F-pak og D-pak   

Konsumentprodukt (primært) 
F-pak  Pall Denne pakningssammensetningen, kan kun benyttes dersom pallen er 

den minste bestillbare enhet for kjeden. Pallen som registreres må 
være en standard EURO-pall (bredde 80 cm * dybde 120 cm).  

Dette innebærer altså at D-pak og pall er den samme pakningen. D-
paken blir dermed å forstå som pall, og omvendt.  

 

 

+ 

 
   

Figur 0-7: F-pak og D-pak 

Vedlegg 4.7: Assortert D-pak (display) med ulike typer F-pak 

Assortert D-pak (display) med 
ulike typer F-pak 

 

F-pak  Assortert D-pak (display)  Pall 

 

 

+ 

 

= 

 

x antall ass. D-pak 
(display) 

= 

 
+  

 
Assortert D-pak (display), to eller flere ulike F-paker i en D-pak, eventuelt med samlekartong og pall. Hver F-pak som skal inngå i 
assortert D-pak (display), må være registrert som selvstendige produktsett med tildelt EPD-nummer, før de ulike F-pakene kan 
knyttes til D-paken. 

Figur 0-8: Assortert D-pak (display) med ulike typer F-pak 

Her følger ett eksempel på fordeling av F-pakkene i assortert D-pak (display): 

Eksempel (assortert D-pak/display som består av totalt 321 F-pakker fordelt på 3 varianter): 

Variant 1 inngår i assortert D-pak (display) med 128 stk. (Ant. F-pak i D-pak = 128 stk.) 

Variant 2 inngår i assortert D-pak (display) med 128 stk. (Ant. F-pak i D-pak = 128 stk.) 

Variant 3 inngår i assortert D-pak (display) med 65 stk. (Ant. F-pak i D-pak = 65 stk.) 

Pakkemønsteret angis som følger: 

Antall F-pak i bredde i D-pak er 9 stk. 

Antall F-pak i dybde i D-pak er 9 stk. 

Antall F-pak i høyde i D-pak er 4 stk.  

Totalt 324 stk. Antall F-pak i D-pak er totalt 321 stk. Avviket krever at «Avvikende pakkemønster» krysses av. 

Figur 0-9: Eksempel på assortert D-pak (display) 
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Vedlegg 4.8: Produkter med 2 nivåer F-PAK (eks. sekspakninger og bokser/flasker) 

Ved registrering av produkter med 2 nivåer av F-pak, eksempelvis six-pack, gjelder følgende prosedyre: 

1. Produktsett registreres med sekspakningen som F-pak, koblet opp mot en D-pak som igjen kobles mot en 
pall. EPD-nummeret for denne konfigurasjonen blir det bestillbare EPD-nummer for kjede/grossist. 

2. For å sende informasjoner om GTIN til hver enkelt flaske/boks i sekspakningen, slik at disse kan skannes i 
kassene når forbruker bryter sekspakningen, opprettes det ett «dummy» produktsett. Dette produktsett 
registres med flasken/boksen som F-pak, koblet opp mot D-pak (med totalt antall flasker/bokser i D-pak) 
som igjen kobles mot en pall 

Produktene skal opprettes med unike, gyldige GTIN: 

 
Figur 0-10: Produkter med 2 nivåer F-pak 
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Vedlegg: 5 Varetekster 
Eksempler på varetekster i kategorien ferskvarer Antall tegn: 

Produktnavn STORFEKARBONADER 16+1 

Egenskaper M/LØK 800G 10+1 

Varemerketekst SPIS 4 

 = 32 

Varegrupper Fisk, Frukt & Grønt, Ost og Bake off skal følge samme varetekststandard. 

Eksempler på varetekster i kategorien konsumerbare tørrvarer 
Produktnavn BEARNAISESAUS  13+1 

Egenskaper 4PKN 4+1 

Varemerketekst KNORR  5 

 = 24 

 

Produktnavn GRØNNE ERTER 12+1 

Egenskaper 500G BOKS 9 

Varemerketekst  0 

 =22 

Unntak: Produkter der produktnavnet er merkenavnet, for eksempel en del typer mineralvann, øl og kaffe. I disse tilfeller inngår 
varemerket som en del av produktnavnet og skal ikke angis på nytt som varemerketekst. 

Produktnavn COCA-COLA ZERO 14 + 1 

Egenskaper 4X1,50L FLASKE  14 

Varemerketekst  0 

 =29 

 
Produktnavn HANSA PILS 10+1 

Egenskaper 0,33L BX 8 

Varemerketekst  0 

 =19 

Boks skal forkortes BX og flaske med FL uansett om det er plast eller glass. Pilsner og pils 

Produktnavn EVERGOOD KAFFE 14+1 

Egenskaper FILTERMALT 250G 15+1 

Varemerketekst  0 

 =31 

 

Produktnavn ESPRESSO ITA 12+1 

Egenskaper MØRK 1KG 8+1 

Varemerketekst KAFFEMESTEREN 13 

 = 35 

Kaffeleverandører som KAFFEMESTEREN og COTW er ikke så kjente merkenavn og står derfor ikke oppført som en del av 
produktnavnet. Økologisk forkortes alltid ØKOLOG i Produktnavn. 

Eksempler på varetekster i kategorien ikke-konsumerbare tørrvarer 
Produktnavn ALUMINIUMSFOLIE 15+1 

Egenskaper 30CM 4 

Varemerketekst  0 

 = 20 

 

Produktnavn RUSTIKKLYS 10+1 

Egenskaper HVIT, 4STK 10+1 

Varemerketekst DUNI 4 

 = 26 

Unntak: Bleier og vaske- og rengjøringsartikler, samt tobakk. 
Produkter der produktnavnet er merkenavnet, for eksempel LIBERO, PAMPERS, OMO, PEDIGREE, AJAX, MARLBORO. I disse tilfeller 
inngår varemerket som en del av produktnavnet og skal ikke angis på nytt som varemerketekst. 

Produktnavn LIBERO UP&GO 12+1 

Egenskaper MAXI UNISEX 26STK 17 

Varemerketekst  0 

 =30 

 

Produktnavn AJAX ULTRA SHINE 16+1 

Egenskaper REGULAR 250ML  13 

Varemerketekst  0 

 =30 
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Produktnavn BARBERBLADER 12+1 

Egenskaper MACH3 4PKN 10+1 

Varemerketekst GILETTE  8 

 = 32 
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Vedlegg 6: Angivelse av enhetspris 
Eksempel 1: 

 
 

 

Fiskeboller i boks med lake, innhold 800 g, hvorav 550 g fiskeboller 

Enhetsprisfaktor 0,55 
Enhetsprisbetegnelse: KGM (kilogram) 
Enhetspris sammenlikningsgrunnlag: Klar til og spises (uten lake, saus, etc.) 
 
Salgspris 19,80 kr. 
   Enhetspris: 19,80 kr : 0,550 kg = 36,00 kr./kg 

Eksempel 2: 

 
 

 

Saft i flaske, innhold 0,7 l som skal blandes med vann i forholdet 1+5. Mengden drikkeferdig saft 

blir 6 x 0,7 l = 4,2 liter 

Enhetsprisfaktor 4,2 
Enhetsprisbetegnelse: LTR (liter) 
Enhetspris sammenlikningsgrunnlag: Drikkeklar (inkl. tilsetningsvarer) 
 
Salgspris: 16,50 kr. 
Enhetspris 16,50 kr : 4,2 l = 3,93 kr./l 

Eksempel 3: 

 
 

 

Bleier, innhold 32 stk 

Enhetsprisfaktor 32 
Enhetsprisbetegnelse: STK (stykk) 
Enhetspris sammenlikningsgrunnlag: Ikke spiselig 
 
Salgspris: 59,90 kr. 
Enhetspris: 59,90 kr : 32 stk = 1,87 kr./stk 

Eksempel 4: 

 
 
 

 

Konsentrert vaskemiddel i pulverform, innhold 1,4 kg. Anbefalt dosering 50 ml, gir 33 vask 

Enhetsprisfaktor 33 
Enhetsprisbetegnelse: Vask 
Enhetspris sammenlikningsgrunnlag: Ikke spiselig 
 
Salgspris: 45,90 kr 
Enhetspris: 45,90 kr : 33 vask = 1,39 kr./pr. vask 

Eksempel 5: 

 
 
 

 

Konsentrert tøymykner, innhold 500 ml. Anbefalt dosering 15 ml, gir 33,33 behandlinger 
 
Enhetsprisfaktor 33 
Enhetsprisbetegnelse: Behandling 
Enhetspris sammenlikningsgrunnlag: Ikke spiselig 
 
Salgspris 19,90 kr. 
Enhetspris: 19,90 kr: 33 vask = 0,59 kr./pr. behandling 

Eksempel 6: 

 
 

 

Egg, 6 stk, innhold 0,75 kg 

Enhetsprisfaktor 0,75 
Enhetsprisbetegnelse: KGM (kilogram) 
Enhetspris sammenlikningsgrunnlag: Klar til og spises (vekt) 
 
Salgspris: 24,90 kr. 
Enhetspris: 24,90 kr; 0,75 kg = 33,20 kr./kg 
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Vedlegg 7: Beregning av fyllingsgrad 
Eksempel 1: Produkt Ytre emballasje 

En pastilleske har følgende ytre mål på emballasjen (prisme):  

- Bredde = 4,90 cm 
- Dybde = 1,50 cm 
- Høyde = 5,70 cm 

Emballasjens ytre volum i liter blir 0,041895 liter (V =
𝑏∗𝑑∗ℎ

1000
→ (4,90 ∗ 1,50 ∗

5,70)/1000) 

Hvis man tar ut pastillene, legger dem i en plastpose, trekker ut all luft og senker 

dem i ett en egnet målesylinder, fylt med vann opp til ett bestemt nivå, kan vi lese 

av innholdets volum/vannfortregning. Hvis målesylinderen inneholder 1 liter vann 

og vannet i målesylinderen stiger til 1,038735 liter når produktets innhold senkes 

nedi, vil dette si at det volumet av produktets innhold = 0,038735 liter.                                         

Fyllingsgraden blir dermed ((0,038735 liter/0,041895 liter) * 100) = 92,457334 %. I 

feltet «Fyllingsgrad» registrerer man 92,46 i dette eksempelet. 

 

 

Eksempel 2: Produkt Ytre emballasje 

En sylindrisk pakke med kjeks har følgende ytre mål på emballasjen:  

- Bredde = 7,90 cm 
- Dybde = 7,90 cm 
- Høyde = 23,40 cm 

Emballasjens ytre volum i liter blir dermed 1,460394 liter (V =
𝑏∗𝑑∗ℎ

1000
→ (7,90 ∗

7,90 ∗ 23,40)/1000) 

Hvis man tar ut kjeksen, legger den i en plastpose, trekker ut all luft og senker 

dem i en egnet målesylinder, fylt med vann opp til ett bestemt nivå, kan vi lese av 

innholdets volum/vannfortregning. Hvis målesylinderen inneholder 1 liter vann og 

vannet i målesylinderen stiger til 1,898453 liter når produktets innhold senkes 

nedi, vil dette si at volumet av produktets innhold = 0,898453 liter.                                               

Fyllingsgraden blir dermed ((0,898453 liter/1,460394 liter) * 100) = 61,52127 %. I 

feltet «Fyllingsgrad» registrerer man 61,52 i dette eksempelet. 

  

Eksempel 3: Produkt Ytre emballasje 

En drikkekartong (juice, melk, eller lignende) har følgende ytre mål på emballasjen: 

- Bredde = 7,00 cm 
- Dybde = 7,00 cm 
- Høyde =23,40 cm 

Emballasjens ytre volum i liter blir 1,1466 liter (V =
𝑏∗𝑑∗ℎ

1000
→ (7,00 ∗ 7,00 ∗

23,40)/1000). 

Innholdets volum er 1 liter. Fyllingsgraden blir ((1,0 liter/1,1466 liter)*100) = 

0,8721437 liter. I feltet for «fyllingsgrad» registrerer man da 87,21 i dette tilfellet.  
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Eksempel 4: Produkt Ytre emballasje 

En sprayflaske har følgende ytre målverdier på emballasjen:  

- Bredde = 10,80 cm 
- Dybde = 6,05 cm 
- Høyde = 24,40 cm 

Emballasjens ytre volum i liter blir 1,594296 liter (V =
𝑏∗𝑑∗ℎ

1000
→ (10,80 ∗ 6,05 ∗

24,40)/1000). 

Innholdets volum er 0,5 liter. Fyllingsgraden blir ((0,5 liter/1,594296 liter) * 100) = 

31,3618 %. I feltet «Fyllingsgrad» registreres 31,36 i dette eksempelet. 

 

  

Eksempel 5: Produkt Ytre emballasje 

En brusflaske har følgende ytre mål på emballasjen: 

- Bredde = 6,30 cm 
- Dybde = 6,30 cm 
- Høyde =22,50 cm 

Emballasjens ytre volum i liter blir 0,8930 liter (V =
𝑏∗𝑑∗ℎ

1000
→ (6,30 ∗ 6,30 ∗

22,50)/1000). 

Innholdets volum er 0,5 liter. Fyllingsgraden blir ((0,5 liter/0,8930 liter)*100) = 

0,5599 liter. I feltet «fyllingsgrad» registrerer man 59,99 i dette eksempelet. 
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Vedlegg 8: Toleransegrenser 

Vedlegg 8.1 F-pak 

Emballasjekode Emballasjebeskrivelse Tillatt avvik 
AE Sprayboks, sprayflaske (Aerosol) 7 mm 

AT Pumpeflaske 7 mm 

BA Tønne, fat i tre eller plastik 7 mm 

BE Bunt 13 mm 

BG Pose, bag 20 mm 

BJ Bøtte, dunk, spann 7 mm 

BME Blisterpakke 20 mm 

BO Flaske, plastflaske 7 mm 

BR Stenger, stykk 13 mm 

BX Boks, plastboks, beger- og plastbeger med lokk 7 mm 

CA Metallboks 7 mm 

CCE Sjaktel 7 mm 

CS Kasse, eske 7 mm 

CT Kartong 7 mm 

CU Beger og plastbeger med lokk 7 mm 

CX KANNE 7 mm 

DR Fat, dunk til olje el 7 mm 

FP Foliepakket 13 mm 

HR Kurv 7 mm 

JR Glass, krukke 7 mm 

PK Pakke 13 mm 

PU Brett 7 mm 

RL Spole 7 mm 

RO Rull 13 mm 

SA Sekk 32 mm 

STE Sett 7 mm 

TAE Plate, blokk 7 mm 

TU Tube 7 mm 

ZZ1 ATMOSPAKKET 7 mm 

Fyllingsgrad  +/- 3% 

Figur 0-11: Toleransegrenser 

  



 

EPD-basen 
  

53 

   

 
Brukerveiledning Vedlegg 

       
Vedlegg 8.2: D-pak 

Emballasje-
kode 

Emballasjebeskrivelse Tillatt avvik 
høyde/bredde/dybde 
(tørr- og kjøle-varer) 

Tillatt avvik 
bruttovekt (tørr- og 
kjøle-varer) 

Tillatt avvik 
høyde/ 
bredde/ 
dybde 
(frysevarer) 

Tillatt avvik 
bruttovekt 
(frysevarer) 

204 1/8 EURO pall  med dim. 40 x 30 
cm 

4 % 4 % 5 % 6 % 

210 Annen type pall fra Grossisten 4 % 4 % 5 % 6 % 

211 Pall med dim. 80 x 100 cm 4 % 4 % 5 % 6 % 

212 Pall med dim. 60 x 100 cm 4 % 4 % 5 % 6 % 

AE Sprayboks, sprayflaske (Aerosol) 4 % 4 % 5 % 6 % 

AT Pumpeflaske 4 % 4 % 5 % 6 % 

BA Tønne, fat i tre eller plastik 4 % 4 % 5 % 6 % 

BE Bunt 5 % 9 % 5 % 9 % 

BG Pose, bag 5 % 9 % 5 % 9 % 

BJ Bøtte, dunk, spann 4 % 4 % 5 % 6 % 

BME Blisterpakke 5 % 9 % 5 % 9 % 

BO Flaske, plastflaske 4 % 4 % 5 % 6 % 

BR Stenger, stykk 4 % 4 % 5 % 6 % 

BX Boks, plastboks, beger- og 
plastbeger med lokk 

4 % 4 % 5 % 6 % 

CA Metallboks 4 % 4 % 5 % 6 % 

CCE Sjaktel 4 % 4 % 5 % 6 % 

CS Kasse, eske 4 % 4 % 5 % 6 % 

CT Kartong 4 % 4 % 5 % 6 % 

CU Beger og plastbeger med lokk 4 % 4 % 5 % 6 % 

CX KANNE 4 % 4 % 5 % 6 % 

DPE Displayenhet, kampanjekartong 4 % 4 % 5 % 6 % 

DR Fat, dunk til olje el 4 % 4 % 5 % 6 % 

FP Foliepakket 10 % 4 % 10 % 6 % 

HR Kurv 5 % 9 % 5 % 9 % 

JR Glass, krukke 4 % 4 % 5 % 6 % 

PK Pakke 5 % 9 % 5 % 9 % 

PU Brett 5 % 9 % 5 % 9 % 

RL Spole 4 % 4 % 5 % 6 % 

RO Rull 4 % 4 % 5 % 6 % 

SA Sekk 10 % 4 % 10 % 6 % 

STE Sett 4 % 4 % 5 % 6 % 

TAE Plate, blokk 4 % 4 % 5 % 6 % 

TU Tube 4 % 4 % 5 % 6 % 

ZZ1 ATMOSPAKKET 5 % 9 % 5 % 9 % 

ZZ3 CHEP-PALL med dim. 80 x 120 cm 4 % 4 % 5 % 6 % 

ZZ4 1/3 pall med dim. 40 x 80 cm 4 % 4 % 5 % 6 % 

201 1/1 pall 80 x 120 cm i tre (EUR) 4 % 4 % 5 % 6 % 

202 1/1 pall 100 x 120 cm 4 % 4 % 5 % 6 % 

CG Bisonpall 4 % 4 % 5 % 6 % 

CW Rullecontainer grossist 4 % 4 % 5 % 6 % 

Z01 Rullecontainer meier 4 % 4 % 5 % 6 % 

Z02 Rullecontainer egg 4 % 4 % 5 % 6 % 

205 1/1 pall 80 x 120 cm i plast 4 % 4 % 5 % 6 % 

Z03 1/2 pall 60 x 80 cm i plast 4 % 4 % 5 % 6 % 

200 1/2 pall 60 x 80 cm i tre 
(m/returordning) 

4 % 4 % 5 % 6 % 

Z04 1/4 pall 40 x 60 cm i plast 
(bilateral avtale) 

4 % 4 % 5 % 6 % 

Z05 1/3 pall 40 x 80 cm i papp 4 % 4 % 5 % 6 % 

Z06 1/2 pall 60 x 80 cm i papp 4 % 4 % 5 % 6 % 
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Vedlegg 9: Merkeordninger 

Miljø 

 

Blomsten er EUs miljømerke. I likhet med Svanen kan Blomsten brukes på produkter som er blant de minst miljøbelastende 
innen en varegruppe. Stiftelsen Miljømerking godkjenner bruk av Blomsten på produkter for det norske markedet.  

 

Svanen er det nordiske miljømerket, og det mest kjente miljømerke i handelen. Svanemerket viser at produktet er blant de 
minst miljøbelastende innen en varegruppe. Stiftelsen Miljømerking godkjenner bruk av Svanen på produkter for det norske 
markedet.  

 

MSC (Marine Stewardship Council) er et miljømerke for fiskerier. MSC merket skal blant annet garantere at fiskebestanden 
ikke er overfisket, at den er godt forvaltet, og at den ikke skader økosystemet.  

 

FSC (Forest Stewardship Council) er en uavhengig sertifiseringsordning for skogbruk som garanterer at skogsdriften ikke fører 
til ødeleggelse av skogen, sikrer biologisk mangfold og tar hensyn til lokalbefolkning. Merket finnes bl.a. på byggvarer, 
grillkull og hagemøbler.  

 

Bra Miljöval 
Informasjon om merkeordningen: 
http://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval 
 

 

Blå Engel/Der blaue Engel 
Informasjon om merkeordningen: 
http://www.blauer-engel.de/en/index.php 
 

Økologi 

 

Ø-merket er å finne på de aller fleste økologiske produkter på det norske markedet. Debio er godkjenningsinstans som 
godkjenner bruk av merket i henhold til nasjonalt og internasjonalt regelverk.  

 

EU’s økologimerke er gyldig i alle EU land. Merket kan benyttes på landbruksprodukter som oppfyller EU’s krav til økologisk 
produksjon. EU’s merke er ikke særlig utbredt ennå, men vi forventer en økende bruk av merket, gjerne sammen med 
nasjonale merker i kommende år 

 

KRAV-merket er det svenske merket for økologisk produksjon. Merket finnes på en rekke matvarer, også i norske butikker. 
 

http://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval
http://www.blauer-engel.de/en/index.php
http://www.google.no/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=0eUGK_LfxwTjFM&tbnid=PqcQYtsd81sHgM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.mariestad.se/Mariestad/Startsida-Mariestad/Toppmeny/Miljo/Leva-miljovanligt/Miljomarkning.html&ei=0S5EUuezOYeG4ASQ-4DwCQ&psig=AFQjCNHZkVtNQG_vo_Q870HosQsByib7vA&ust=1380286545979739
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Statskontrolleret økologisk 
Er det danske merket for økologisk produksjon. Merket forvaltes av Fødevareministeriet, som tilsvarer det norske Landbruks- 
og matdepartementet. 
http://www.foedevareministeriet.dk 

 

Ecocert 
Er en fransk sertifiseringsordning for økologisk produksjon, som du finner blant annet på kosmetikk og hudpleieprodukter. 
http://www.ecocert.com/ 

 

GOTS  
(Global Organic Textile Standard) Er ikke 100 prosent økologisk, men regnes allikevel som det største internasjonale merket 
for økologiske tekstiler. Minimum 70 prosent av fibrene skal være økologisk dyrket, pluss at tekstilene må oppfylle miljø- og 
helsekrav gjennom hele produksjonsprosessen. I tillegg er sosiale kriterier og sikkerhet for arbeidere også med i kriteriene. 
http://www.global-standard.org/ 

 

Demeter  
Er en internasjonal godkjenningsordning for biologisk-dynamiske jordbruks- og foredlingsprodukter. Navnet er hentet fra den 
greske mytologi, der Demeter var gudinne for fruktbarhet og jordbruk. Reglene oppfyller alle krav til økologisk landbruk, men 
har tilleggskrav knyttet til den biologisk-dynamiske driftsmetoden. Produktene kan derfor merkes med EUs økomerker og det 
norske Ø-merket (Debio). 
http://www.demeter.net/ 

 

DIO  
Er det offisielle greske merket for økologisk produksjon. Navnet er en forkortelse av Dionysos, som var en fruktbarhetsgud, I 
Norge kan du finne merket blant annet på oliven og olivenolje. 
http://www.dionet.gr/ 

 

Soil Association  
Er Englands ledende organisasjon for sertifisering av økologiske varer og bedrifter. Det administreres av en privat 
organisasjon. Merket krever at matvarer som et minimum overholder EUs regler for økologisk produksjon og kontroll. 
Merket benyttes både på produkter og som en sertifiseringsordning, og har kriterier for økologiske matvarer, tekstiler, 
kosmetikk/hudpleie, papir, skogbruk og spisesteder.  
http://www.soilassociation.org/ 
 

 

Agriculture Biologique  
Er det offisielle franske merket for økologisk produksjon. Merket administreres av det franske 
landbruksdepartementet,merkingen krever at varen er produsert eller pakket i EU. Du finner det i norske butikker på blant 
annet oliven, olivenolje mm.  
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/ab-agriculture-biologique 

 

SKAL Eko  
Er det hollandske økologimerket. Det administreres av en privat organisasjon. Merkingen krever at matvarer som et 
minimum overholder EUs regler om økologisk produksjon. Merket finnes på en del importerte økologiske varer. Blant annet 
er mange klær fra Cottonchild og T-skjorter og bærenett fra Hippo sertifisert.  
http://www.skal.nl/cookieaccept.aspx?url=http://www.skal.nl/default.aspx 

Øvrige matmerkeordninger 

 

Nyt Norge skal gjøre norske produkter mer synlige i butikkene og dermed enklere å finne for alle som vil ha matvarer basert 
på norske råvarer. 
 

 

Nøkkelhullet er en såkalt positivmerking som skal gjøre det lettere for forbrukerne å gjøre sunnere valg når de handler mat., 
uavhengig av lese- og språkferdigheter. Mattilsynet og Helsedirektoratet har ansvar for merkeordningen i Norge. 
 

http://www.foedevareministeriet.dk/%C3%98kologisk_produktion.aspx?ID=11132%20
http://www.ecocert.com/
http://www.global-standard.org/
http://www.demeter.net/
http://www.dionet.gr/
http://www.soilassociation.org/
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/ab-agriculture-biologique
http://www.skal.nl/cookieaccept.aspx?url=http://www.skal.nl/default.aspx
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=U5vMQyAMyEx2mM&tbnid=1nfq58VdA8j7BM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mojomagasin.no/milj%C3%B8merker/&ei=8S9EUp79FsWG4ASzrIHABw&bvm=bv.53217764,d.bGE&psig=AFQjCNEd1JGe521UHcIkmZXT_pQ3yqT0_g&ust=1380286807521002
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=OsVHuQAU2_-nlM&tbnid=vSRfx5WJwOS2jM:&ved=0CAUQjRw&url=http://organicrules.org/1958/&ei=0TNEUqTmEYGK4ASF0oDQAg&bvm=bv.53217764,d.bGE&psig=AFQjCNFXs6u4hTwOCKraAZZbu69QqB8Yjw&ust=1380287816343453
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=qVJl3xrxZGGzHM&tbnid=Wt2_rDEfjuNbjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.naturalbag.fr/lang-en/content/27-global-organic-textile-standard&ei=iTREUvmrHOqI4ATljYHYCw&bvm=bv.53217764,d.bGE&psig=AFQjCNELvlLNVsZ5sW1NVf1-olLRAl8x8Q&ust=1380287995035021
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=F2dxCmz200DY2M&tbnid=XtFsZYJU4bhQWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://8thday.coop/soil-association-organic-beauty-weekend/&ei=QTVEUtsQxJHgBLLogegD&bvm=bv.53217764,d.bGE&psig=AFQjCNFdf5VTSrHdRFRqZ0c2Fn4dXjI9Gg&ust=1380288190669573
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xFsPLtUsMBwvRM&tbnid=GLJE-Duqb4wJbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kennuncorked.com/list_certifying_orgs.html&ei=-jVEUtb6NqTx4QTw-YGgBw&bvm=bv.53217764,d.bGE&psig=AFQjCNG-B8k0vFYGDWduC2312Hcak2MIwQ&ust=1380288366886314
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Brødskalaen 
Informasjon om merkeordningen: 
http://www.brodogkorn.no/kosthold/matmerking/brod/ 

 

Spesialitet 
Informasjon om merkeordningen: 
http://www.spesialitet.no/ 

 

Beskyttede betegnelser 
Informasjon om merkeordningen: 
http://www.beskyttedebetegnelser.no/ 

 

Kvalitetssystem i landbruket 
Informasjon om merkeordningen: 
http://matmerk.no/ksl/om-ksl/ 

 

Vegan 
Informasjon om merkeordningen: 
www.vegansociety.com 

 

Halal 

Øvrige merkeordninger 

 

Fairtrade (tidl. Max Havelaar) er et internasjonalt merke for rettferdig handel mellom små-produsenter i U-land og 
forbrukere i vestlige land. Fairtrade garanterer produsentene en minstepris for varene sine som dekker bærekraftige 
produksjonskostnader og levekostnader. 

 

Ethical Tea Partnership 
Informasjon om merkeordningen: 
http://www.ethicalteapartnership.org/ 

 

Rainforest Alliance Certified 
Informasjon om merkeordningen: 
http://www.rainforest-alliance.org/ 

 

UTZ Certified 
Informasjon om merkeordningen: 
https://www.utzcertified.org/ 

http://www.brodogkorn.no/kosthold/matmerking/brod/
http://www.spesialitet.no/
http://www.beskyttedebetegnelser.no/
http://matmerk.no/ksl/om-ksl/
http://www.vegansociety.com/
http://www.ethicalteapartnership.org/
http://www.rainforest-alliance.org/
https://www.utzcertified.org/
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Go Cruelty Free/Leaping Bunny 
Informasjon om merkeordningen: 
http://www.gocrueltyfree.org/consumer/the-leaping-bunny 

 

NAAF 
Informasjon om merkeordningen: 
http://www.naaf.no/ 

 

Trygge Tekstiler (Øko-Tex) 
Informasjon om merkeordningen: 
http://www.oeko-tex.com 

 

Glass- og gaffelsymbolet 
Informasjon om merkeordningen: 
www.matportalen.no 

 

CE-merket 
Informasjon om merkeordningen: 
http://www.standard.no/no/Standardisering/CE-merket/ 

 

Plastpiler 
Informasjon om merkeordningen: 
http://www.gronnhverdag.no/nor/Merkeguiden/Andre-merker/Plastpiler 

 

                                                             

http://www.gocrueltyfree.org/consumer/the-leaping-bunny
http://www.naaf.no/
http://www.oeko-tex.com/
http://www.matportalen.no/merking/sjekk_om_emballasjen_er_egnet
http://www.standard.no/no/Standardisering/CE-merket/
http://www.gronnhverdag.no/nor/Merkeguiden/Andre-merker/Plastpiler
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Vedlegg 10: Pakningstyper 
Beskrivelse F-pak D-pak Samlekartong Pall 

1/1 pall 100 x 120 cm  X  X 

1/1 pall 80 x 120 cm i plast    X 

1/1 pall 80 x 120 cm i tre (EUR)  X  X 

1/2 pall 60 x 80 cm i papp  X   

1/2 pall 60 x 80 cm i plast  X   

1/2 pall 60 x 80 cm i tre (m/returordning)  X   

1/3 pall 40 x 80 cm i papp  X   

1/3 pall med dim. 40 x 80 cm  X   

1/4 pall 40 x 60 cm i plast (bilateral avtale)  X   

1/8 EURO pall med dim. 40 x 30 cm  X   

Annen type pall fra Grossisten  X  X 

ATMOSPAKKET X X   

Beger og plastbeger med lokk X X   

Bisonpall  X  X 

Blisterpakke X X   

Boks, plastboks, beger- og plastbeger med lokk X X   

Brett X X   

Bunt X X   

Bøtte, dunk, spann X X   

CHEP-PALL med dim. 80 x 120 cm  X  X 

Displayenhet, kampanjekartong  X   

Fat, dunk til olje el X X   

Flaske, plastflaske X X   

Foliepakket X X   

Glass, krukke X X   

KANNE X X   

Kartong X X X  

Kasse, eske X X   

Kurv X X   

Metallboks X X   

Pakke X X   

Pall med dim. 60 x 100 cm  X   

Pall med dim. 80 x 100 cm  X   

Plate, blokk X X   

Pose, bag X X   

Pumpeflaske X X   

Rull X X   

Rullecontainer egg  X  X 

Rullecontainer grossist  X  X 

Rullecontainer meier  X  X 

Sekk X X   

Sett X X   

Sjaktel X X   

Spole X X   

Sprayboks, sprayflaske (Aerosol) X X   

Stenger, stykk X X   

Tube X X   

Tønne, fat i tre eller plastik X X   
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Vedlegg 11: Registering av filmer og TV-/PC-spill 
Ved registrering av produkter innenfor kategoriene film og TV-/PC-spill, skal hver enkelt vare registreres med 
produktets unike GTIN. Dette innebærer at en film som eksempelvis leveres på tre plattformer (DVD, HD-DVD og 
Blu-Ray), må registreres som tre unike produkter. 

Feltet ”Egenskaper” skal benyttes til å angi sjanger og medium (gjelder kun film) og plattform (gjelder kun TV-/PC-
spill). 

Det er svært viktig at korrekt ENVA benyttes ved registreringen av to grunner: 

Produkter som er registrert med en av de gyldige ENVA varegruppene blir automatisk avvikshåndtert. Det vil si at 
man kan registrere F-pak informasjon uten overliggende D-pak og pall. 

Informasjonen om gjeldende aldersgrense benyttes av kjedene i overføringen til butikkdatasystemene. Dette vil gi 
betjeningen mulighet til å bli varslet om produktets aldersgrense ved skanningspunktet. Det er viktig at man 
merker av i feltet ”Legitimasjonskrav”, også ved registrering i prisgrupper som kan bestå av produkter med ulike 
aldersgrenser.  

Følgende forkortelser skal benyttes ved registreringen: 

DVD/BD/TV&PC-spill Forkortelse 

DVD angis med  DVD 

Blu-Ray forkortes til BD 

PC PC 

Playstation 1 forkortes til  PS1 

Playstation 2 forkortes til  PS2 

Playstation 3 forkortes til PS3 

Playstation Portable forkortes til PSP 

Xbox Xbox 

Xbox 360 Xbox 360 

Nintendo DS Lite forkortes til  DS 

Nintendo GameCube forkortes til  GC 

Nintendo Wii forkotes til WII 

Nintendo Gameboy Advance forkortes til GA 

Figur 0-12: Forkortelser ved registrering av DVD/BD/TV&PC-spill 

Eksempelvis vil DVD-filmen ”HARRY POTTER OG ILDBEGERET” registreres som: 

Produktnavn:  
Egenskaper:  
ENVA nr: 

HARRY P OG ILDBEGERET 
EVENTYR, DVD 
4681 

Eksempelvis vil spillet ”FIFA 07” til Nintendo DS Lite registreres som: 

Produktnavn:  
Egenskaper:  
ENVA nr: 

FIFA 07 
DS 
4673 

Figur 0-13: Oppsett av DVD og spill 
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Vedlegg 12: Veiledning for riktig oppsett av Excel-upload 

Vedlegg 12.1 Ved endring av eksisterende EPD-nummer: 

1. Gå til www.tradesolution.no/publikasjoner . Last ned «Excel-upload-mal-v9», som ligger under rubrikken 
"Brukerdokumentasjon".  

2. Logg inn på EPD-basen og velg "Administrasjon" og deretter "Rapporter". 

3. Velg rapporttypen "Mine produktsett (detaljert)". 

4. Resultatet fra denne rapporten skal kopieres og limes inn i "Excel-upload-mal-2009-med-veiledning", som du 
åpnet i pkt. 1. Det anbefales å redusere mengden produktsett man forsøker å oppdatere samtidig, til maks. 100 
rader. Dels pga. hastigheten, og dels pga. at det vanskeliggjør evt. feilrettinger dersom mange produkter avvises i 
importen. 

 Marker all grunndatainformasjonen fra "Mine produktsett (detaljert)" – utelat overskriftsraden. 
 Velg "Kopier" 
 Gå til "Excel-upload-mal-v9" 
 Sett markøren i celle A2 og velg "Lim inn". 

5. VIKTIG: Kolonnene B (GLN vareeier), I (GTIN) og J (Hentesteds GLN), MÅ formateres til tekst. Det samme gjelder 
kolonne FZ (Pantekode), dersom produktet er registrert med en pantekode, samt kolonne GI 
(Rapporteringsgruppe) og GJ (Bevilgningskode), dersom produktsettet er et vin/sprit-produkt. Dette gjøres ved å 
markere de nevnte kolonner, gå til fanekortet «Data» øverst i dokumentet, og trykke på «Tekst til kolonner». Velg 
deretter «neste», deretter «neste» en gang til, og trykk slik at valget «tekst» blir markert. Velg deretter «fullfør».   

Dersom man skal oppdatere EPDnr. til ny informasjonsbredde (versjon 9), må man sørge for at alle verdiene i 
samtlige rader i kolonne G  (PricatVersjon), er satt til «9».   

Lagre deretter dokumentet lokalt på din PC. 

6. Excel-upload er nå klar til opplasting. Gå til menyvalget «Produktregistrering» → «Excel Upload» i deres web-
tilgang til EPD-basen. Hent her opp det lagrede dokumentet, og velg deretter «Last opp».    

 Merk: 

 Hvis ett eller flere av produktsettene feiler i opplastingen, vil meldingen "Minst ett produktsett feilet, 
ingen produktsett lastet opp", oppstå. Ingen av produktene i Excel-upload vil da bli forsøkt importert. 
Korriger Excel-upload filen for feilen som fremgår i vinduet. Last deretter opp Excel-upload på nytt. 

 Hvis meldingen sier "Alle produktsett lastet opp, status ok", vil alle produktene i opplastingen bli forsøkt 
importert til EPD‐basen ved neste importkjøring (3-4 ganger daglig). Resultatet av selve importen vises på 
siden "Importstatus" i deres web-tilgang til EPD-basen. 

 

Vedlegg 12.2 Ved nedleggelse av eksisterende EPD-nummer: 

Ta utgangspunkt i avsnittet over, Vedlegg 12.1 “Ved endring av eksisterende EPD-nummer.”. 

1. Følg pkt. 1-6 

2. Fyll ut dagens dato i «Nedlagt Dato» (kolonne W) på alle pakningsnivåer i følgende format: ÅÅÅÅ.MM.DD 

Vedlegg 12.3 Ved nyopprettelse av EPD-nummer: 

Ta utgangspunkt i avsnittet over, Vedlegg 12.1 “Ved endring av eksisterende EPD-nummer.”. 

1. Følg pkt. 1. 

2. Følg pkt. 5-6. 

http://www.tradesolution.no/publikasjoner/

