16. august 2021

Branchemøde om ecodesign og energimærkning af produkter til rumopvarmning
og varmt brugsvand
Energistyrelsen afholder sammen med Teknologisk Institut et branchemøde om reviderede krav til
kedler, varmepumper, vandvarmere og varmtvandsbeholdere m.v. Det er de produkter, der i dag er
omfattet af forordningerne (EU) 811/2013, (EU) 812/2013, (EU) 813/2013 og (EU) 814/2013.
Branchemødet afholdes virtuelt onsdag den 15. september kl. 10.-15, og tilmelding er mulig nu på
Teknologisk Instituts hjemmeside.
Baggrunden for branchemødet er, at EU-Kommissionen forventer at fremlægge forslag til nye krav på alle
4 forordninger og at afholde konsultationsfora i september.
På branchemødet vil forslagene blive præsenteret og diskuteret med danske interessenter, og branchen
opfordres til at deltage og bidrage med indsigter på området.
Mere information og program for dagen følger senere. Se nyt om energikrav på Energistyrelsens
hjemmeside.
___________________________________________________________________________________

Hvad er levetiden for hvidevarer?
Energistyrelsen har i samarbejde med konsulent Big2great beregnet brugslevetider for en lang række
husholdningsapparater på baggrund af salgstal fra APPLIA og GFK samt data for bestanden af hvidevarer i
danske husstande fra Energistyrelsens ElmodelBolig.
ElmodelBolig er Energistyrelsens statistikværktøj for elforbrugende apparater mm. i den danske
boligsektor, der siden 1974 har indsamlet data om danske husstandes bestand af apparater.
Statistikværktøjet er baseret på spørgeskemaundersøgelser hvert andet år til ca. 2.000 husstande,
repræsentativt fordelt over Danmarks geografi, boligtyper mv. ElmodelBolig er et unikt værktøj, der både
undersøger bestanden af produkter og brugeradfærd og er offentligt tilgængelig.

Rapporten viser brugslevetiden for en række centrale husholdningsapparater, som ikke må forveksles
med den tekniske levetid, der er længere, fordi nogle produkter udskiftes, selvom de teknisk fungerer.
Levetid/år
Køleskab

15

Køle/fryseskab

16

Skabsfryser

18

Kummefryser

18

Vaskemaskine

9

Tørretumblere

12

El-kogeplader

12

El-ovne

10

Opvaskemaskine

10

Rapporten afdækker endvidere årsagerne til, at forbrugerne udskifter deres apparater, herunder at 10
pct. af vaskemaskinerne udskiftes, selvom de fortsat virker, mens det samme gælder for 14 pct. af
skabsfrysere.
Se hele rapporten her.
___________________________________________________________________________________

Det nye værktøj Hele Prisen viser prisen for både indkøb og brug af elektriske
produkter
Energistyrelsen og EU-projektet Label2020 står bag værktøjet Hele Prisen,
der gør det nemt for forbrugere at sammenligne udgifterne til både indkøb
og brug af et produkt i hele dets levetid.
Hele Prisen er det første online værktøj, der trækker på data fra EU
produktdatabasen EPREL og tillader, at man scanner og sammenligner
produkter på telefonen i butikken eller hjemme foran computeren. Den
beregner også produktets samlede levetidsomkostninger, så forbrugeren i
købssituationen nemt kan se hvilket produkt, der er billigst i længden.

Hele Prisen lanceres til forbrugere den 18. august 2021, men værktøjet er allerede nu tilgængeligt på
Label2020 projektets hjemmeside. Prøv det her.

Denne e-mail er sendt fra Energistyrelsens ecodesign gruppe. Der tages forbehold for evt. fejl i
udlægningen af ecodesigndirektivet, forordninger og andet lovgivningsmæssigt i tilknytning hertil.
Yderligere information kan ses på www.ens.dk/energikrav
Ønsker du at afmelde nyhedsbrevet så send en mail til ecodesign@ens.dk

