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Nye krav til effekttransformere fra 1. juli 2021 

Leverandører og indkøbere af effekttransformere til eltransmissions- og distributionsnet og til industrien skal være 

opmærksomme på, at nye regler træder i kraft fra 1. juli 2021: Hvis leverede og installerede transformere efter 1. juli ikke 

overholder EU-krav om energieffektivitet på grund af uforholdsmæssigt store omkostninger, skal de indberettes hos 

Sikkerhedsstyrelsen. 

Læs mere om kravet hos Sikkerhedsstyrelsen, hvor effekttransformerne også kan indberettes. 

____________________________________________________________________________________________ 

Vejledning i korrekt energimærkning og registrering i EPREL  

Energistyrelsen har opdateret sine vejledninger om energimærkning i butikker, på internettet og i markedsføringsmaterialer i 
henhold til de nye krav og det nye A-G energimærke for de reskalerede produktgrupper. Du finder dem under forhandler 
sektionen. 

1. september 2021 reskaleres energimærket for lyskilder, og siden maj 2021 har det været muligt at genregistrere produkter 
i henhold til de nye lovkrav for lyskilder. Energistyrelsens guide om genregistrering viser hvordan, og guiden om luomgivende 
produkter viser hvilke belysningsprodukter, som skal registreres. 

Du finder begge under sektionen om reskalering og EPREL. 

____________________________________________________________________________________________________ 

Mulig lovgivning for mobiltelefoner, smartphones og tablets 

Europa-Kommissionen har udsendt udkast til regulering af mobiltelefoner, smartphones og tablets. Dette gælder både 

mulige krav iht. miljøvenligt design og energimærkning af produktgruppen. Her vil energimærkningen af produktgruppen 

fokusere på batteriets levetid, samt den generelle holdbarhed af produktets skærm og tæthed. Ecodesignforordningen 

foreslås at stille krav til holdbarheden af produktet, herunder f.eks. ved tab, og datasikkerhed.  

Som noget nyt er indført en benchmark af Best Available Technology (BAT), som beskriver de forventede krav i forbindelse 
med en fremtidig revision. Forordningerne revideres som regel efter 6-7 år. 

Læs mere om ecodesign forstudiet af mobiltelefoner, smartphones og tablets. 

____________________________________________________________________________________________________ 

 



Kommende møder i Komitéen for Ecodesign og energimærkning 
Europa-Kommissionen har sendt en foreløbig mødeplan for Ecodesign og energimærkning løbende til og med oktober 2021. 
Mødeplanen inkluderer:  
 

 Revisionen af den underliggende metode for Ecodesign og energimærkning MEErP (24/6) 
 Mobiltelefoner, smartphones og tablets (28/6) 
 klimaanlæg og lokal rumopvarmning (6/7) 
 Arbejdsplan 2020-2024 for Ecodesign og energimærkning (14/9) 
 Rumopvarmning (27/9) 
 Vandvarmere (28/9) 
 Solceller (6/10) 
 Computere og bærbare computere (11/10) 
 Bygningsautomatik (18/10) 

 
Denne møderække dækker over interessentmøder såvel som konsultationsfora. Halvdelen af møderne er sat til afholdelse i 
løbet af perioden juni-juli og den anden halvdel i perioden september-oktober. Der afholdes ikke møder i august, hvor 
Europa-Kommission er lukket.  
 
Mere information vedrørende disse møder vil blive delt, som datoerne nærmer sig.  

 

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 

 

 

 


