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 Indledning
Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter (SEE) blev oprettet per 1. januar 2011. 

SEE gennemfører på vegne af Energistyrelsen tilsyn med overholdelse af krav om miljøvenligt design 
(ecodesign) og energimærkning af produkter på det danske marked.

Danmark er i rammedirektiverne om miljøvenligt design1 og energimærkning2 af energirelaterede  
produkter pålagt at sikre, at kravene i direktiverne og de europæiske forordninger overholdes på  
det danske marked. Tilsynet omfatter både kontrol af produkternes overholdelse af krav og de krav,  
der i øvrigt stilles til producenter, importører og forhandlere. 

Energistyrelsen er den myndighed, der er ansvarlig for markedstilsynet i Danmark.

Udover at føre tilsyn yder SEE også vejledning om de gældende regler, og sekretariatet besvarer  
spørgsmål fra producenter, importører og andre, der henvender sig. Producenter og importører  
står bag næsten halvdelen af alle henvendelserne til sekretariatet, men også forhandlere, forbrugere  
og diverse interessenter, som fx pressen, henvender sig.

Årsrapporten beskriver de hovedaktiviteter, sekretariatet har gennemført i 2011 og resultaterne heraf. 
Selve rapporten indeholder hovedtallene. Flere oplysninger om de enkelte aktiviteter kan findes på  
Energistyrelsens hjemmeside.

Oversigt over produkter, der er omfattet af krav om miljøvenligt design og energimærkning, og dermed 
omfattet af sekretariatets tilsyn, fremgår af bilag A. De enkelte direktiver og forordninger for produkterne 
kan findes på Energistyrelsens hjemmeside. Der gøres opmærksom på, at EU løbende vedtager forord-
ninger for nye produkter, så oversigten er gældende per 31. december 2011. 

 
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til  

miljøvenligt design af energirelaterede produkter (rammedirektiv om miljøvenligt design/ecodesign)

 2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug  
ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger (rammedirektivet om energimærkning af produkter)
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 Sekretariatets opgaver

 Baggrund
Det er sekretariats opgave at føre tilsyn med overholdelse af de regler og krav, der fremgår af ramme-
direktiverne for miljøvenligt design og energimærkning og de forordninger, der gennemføres inden for 
rammerne heraf.

Det er kun lovligt at markedsføre produkter i EU, når reglerne overholdes.

Ecodesign
Ecodesign-forordningerne indeholder krav til de omfattede produkters energieffektivitet og evt.  
krav til andre miljøaspekter, som vandforbrug eller kvalitet, og endvidere forskellige oplysningskrav.  
Oplysningskravene kan f.eks. være krav om oplysninger på hjemmesider, i brugsvejledninger eller på  
produkt/emballage.

Produkter omfattet af ecodesignforordninger skal CE-mærkes, inden de markedsføres i EU. Det  
medfører, at producenter/importører skal foretage en overensstemmelses-vurdering og udarbejde  
en CE-overensstemmelseserklæring, inden produktet markedsføres. Udover denne erklæring skal  
producenter/importører udarbejde en teknisk dokumentation med beskrivelse af produktet og data  
om produktets energiforbrug mv. Producenter/importører skal på forlangende fra kontrolmyndighederne 
udlevere såvel CE-overensstemmelseserklæring som teknisk dokumentation indenfor 10 dage.

Energimærkning
Energimærkningsforordningerne indeholder de energieffektivitetskrav, som de omfattede produkter skal 
opfylde for at opnå en bestemt energiklasse, fx energiklase A. Endvidere indeholder forordningerne krav  
til producenter/importører og forhandlere. 

Producenter/importører skal levere selve energimærket og et datablad/oplysningsskema sammen 
med produkter, der er omfattet af energimærkningsforordninger. De skal endvidere udarbejde teknisk 
dokumentation, der dokumenterer produktets overoverensstemmelse med energimærket. Ligesom på 
ecodesign området skal producenter/importører kunne udlevere den tekniske dokumentation indenfor  
10 dage. 

Forhandlerne skal sørge for, at alle produkter omfattet af energimærkning er forsynet med energimærket, 
når de er udstillet i butikken. 

Endvidere skal oplysninger om produktets energiklasse fremgå af salgsmateriale (hvis materiale indehol-
der tekniske oplysninger) og reklamer (hvis reklamerne indeholder oplysninger om energi og pris). 
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Mål for 2011 og opfyldelse af mål

Mål
Energistyrelsen ville i 2011 skærpe tilsynet med produkterne. Målene i Energistyrelsens resultatkontrakt3 
for 2011 fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Mål i Energistyrelsens resultatkontrakt

 
Målopfyldelse
Oversigt over sekretariatets tilsynsaktiviteter for produkter fremgår af tabel 2. Der er i alt udført  
laboratoriemålinger for 96 produkter fordelt på 8 produktgrupper og tjekket 167 CE-overensstem-
melseserklæringer fordelt på 7 produktgrupper. Målet i resultatkontrakten er dermed opnået både  
for antal tilsynsaktiviteter og produktgrupper.

Tabel 2. Gennemførte og afsluttede kontrolaktivitet for produkter i 2011
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Aktivitet Antal (stk.) Kommentar

Kontrol af CE-overensstemmelseserklæring 160 Fordelt på fem forskellige  
produktgrupper

Kontrolmålinger af produkters energieffektivitet 60 Fordelt på syv forskellige  
produktgrupper

 
3 Resultatkontrakt 2011 - 2014 – mellem Energistyrelsen og Klima- og Energiministeriet

Produktgruppe Antal kontroller fordelt på aktiviteter (stk.)

Laboratorie-
måling

Teknisk  
dokumentation

CE-erklæring Informations-
materiale

Standbyforbrug 10 30 30 -

Eksterne strømforsyninger 15 30 30 -

Tv-apparater 10 40 20 20

El-motorer 17 37 37 -

Køle/fryseapparater 18 40 20 -

Vaskemaskiner 10 10 10 10 

Opvaskemaskiner 20 20 -

Tørretumblere 5 - - -

Klimaanlæg 11 58 - -

Alm. lyskilder til  
husholdningsbrug

- - - 20

I alt (stk.) 96 265 167 40

Mål i resultatkontrakt 60 - 160 -

I forhold til  
resultatkontrakt

+ 36 - + 7 -
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 Gennemført tilsyn

Energistyrelsen havde i 2011 som mål at styrke tilsynet af produkters overholdelse af ecodesign- og 
energimærkekravene. Målet opnås fx ved at supplere kontrolaktiviteterne med kontrol af dokumentation, 
som udgør en mere omkostningseffektiv kontrolform, hvorved det samlede antal kontrollerede produkter 
øges.

Typer af tilsynsaktiviteter
Der er i 2011 gennemført følgende hovedtyper af tilsynsaktiviteter:

 • Kontrol af teknisk dokumentation og CE-overensstemmelseserklæring

 • Kontrolmålinger af produkters overholdelse af krav (tests på uafhængigt målelaboratorium)

 • Kontrol af informationskrav – krav til oplysninger på hjemmeside

 • Butikskontrol – kontrol af om produkterne er korrekt mærket i butikkerne

Sekretariats opgaver
Sekretariatets opgaver i forbindelse med tilsynet omfatter følgende hovedaktiviteter:

 •  Udvælgelse af produkter til kontrol  
(både ved kontrol af dokumenter, målinger og information på web)

 • Anmodning om indlevering af dokumenter og produkter

 • Gennemgang af dokumenter 

 • Aftaler med målelaboratorier

 •  Opfølgning i forhold til leverandører ved manglende indlevering  
af dokumenter eller manglende overholdelse af krav

 • Vejledning af producenter 

 •  Overdragelse af sager til Energistyrelsen i de tilfælde, hvor der  
er manglende overensstemmelse med krav 
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Kontrol af CE-mærkning og teknisk dokumentation
Der er kontrolleret teknisk dokumentation for 251 produkter og CE-overensstemmelseserklæringer for 
167 produkter. I begge tilfælde er de kontrollerede produkter fordelt på 7 produktgrupper. Resultater af 
kontrol af CE-overensstemmelseserklæring og teknisk dokumentation er vist i tabel 3.

Tabel 3. Resultater af tilsyn mht. teknisk dokumentation og CE-mærkning

Langt de fleste produkter kan passere kontrollen. Men CE-overensstemmelseserklæringen og den 
tekniske dokumentation er ofte ikke i orden i første omgang. Sekretariatet må i langt mere end 50 % af 
sagerne rykke for dokumenterne eller anmode om yderligere dokumentation. Ofte må sekretariatet gøre 
leverandørerne opmærksomme på, at der er krav, som skal overholdes, hvad kravene er og vejlede om, 
hvad der skal til for at opfylde kravene.

Kontrolmålinger
Der er gennemført laboratoriemålinger for 96 produkter fordelt på 8 produktgrupper. For de produkter, 
hvor der både er ecodesignkrav og energimærkning, er overholdelse af kravene i begge ordninger  
kontrolleret ved testene. 

Kontrol af informationskrav
For tv-apparater og almindelige lyskilder er der gennemført kontrol af, om producenterne opfylder  
kravene om at give produktinformationer på offentligt tilgængeligt websted. Resultatet viser, at hoved-
parten af producenterne ikke opfylder kravene.

Produktgruppe Antal produkter omfattet  
af tilsyn (stk.)

Antal produkter,  
der overholder krav 
(stk. og %)

Teknisk  
dokumentation

CE-erklæring Teknisk  
dokumentation

Standbyforbrug for diverse produkttyper 26 26 25 (96 %)

Eksterne strømforsyninger 29 29 25 (85 %)

Tv-apparater 39 20 38 (97,5 %)

Elmotorer 29 29 27 (93 %)

Klimaanlæg 58 - 24 (41 %)

Køle-/fryseapparater til husholdninger 40 20 35 (88 %)

Vaskemaskiner til husholdninger 10 10 8 (80 %)

Opvaskemaskiner til husholdninger 20 10 7 (35 %)
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Som følge heraf har Energistyrelsen igangsat udarbejdelsen af materiale til vejledning samt hjælpe-
værktøjer, der skal gøre det nemmere for leverandørerne at overholde kravene.

Butikskontrol
I efteråret 2011 gennemførtes en kontrol af energimærkning i 60 forskellige butikker landet over. Kontrol-
len viste, at 35 butikker havde fejl i mærkningen på mere end 10 % af de udstillede produkter. Der er 
gennemført et opfølgende besøg i butikkerne, som overtræder reglerne om mærkning, ca. 6 uger efter 
det første besøg. Her konstateres det, at der fortsat er 10 butikker, som ikke har rettet op på mærknin-
gen. Energistyrelsen vil følge op ved en kontrolindsats i 2012.
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Produktgruppe Antal testede  
produkter (stk.)

Antal, der overholder 
ecodesignkrav  
(stk. og %)

Antal, der bekræfter 
energimærkningen 
(stk. og %)

Standbyforbrug for diverse 
produkttyper

10 8 (80 %) -

Eksterne strømforsyninger 15 11 (73 %) -

Tv-apparater 10 10 (100 %) 10 (100 %)

Elmotorer 17 14 (82 %) -

Kølefryseapparater til  
husholdninger

18 18 (100 %) 9 (50 %)

Vaskemaskiner til hushold-
ninger

10 10 (100 %) 7 (70 %)

Tørretumblere til husholdninger 5 - 5 (100 %)

Klimaanlæg 11 - 7 (64 %)
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 Øvrige aktiviteter
Etablering af sekretariat
Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning er etableret i januar 2011, som en erstatning af det tidligere 
Energimærkningssekretariat. Som det fremgår af betegnelsen, varetager sekretariatet nu også markeds-
tilsyn af krav i ecodesignforordningerne. 

I samme forbindelse har Energistyrelsen valgt at omlægge kontrolindsatsen til i stort omfang at bestå af 
kontrol af dokumentation. 

Nordisk samarbejde
Energistyrelsen deltager i et nordisk samarbejde om gennemførelse af markedstilsyn. Sekretariatet har 
bistået Energistyrelsen i dette arbejde med fx at gennemføre kontrol af produkter. I nordisk regi er der i 
2011 gennemført fælles kontrolmåling af køleskabe og forkoblinger til lysstofrør.

Ved møde i dette nordiske forum i oktober deltog sekretariatet for at videregive de danske erfaringer  
med gennemførelse af dokumentkontrol.

Informationsaktiviteter
Energistyrelsen har besluttet at ændre opsætningen af websiderne på www.ens.dk, der omhandler 
energi mærkning og ecodesign. Formålet er, at det skal være lettere at finde de informationer, der søges. 
Der er valgt en opbygning med udgangspunkt i de enkelte produktkategorier, der er omfattet af eco-
design og energimærkning af produkter. 

Besvarelse af henvendelser
Sekretariatet modtager løbende henvendelser fra både producenter, forhandlere og forbrugere.  
Der har således i 2011 været besvaret 89 henvendelser.

Langt hovedparten af henvendelserne vedrører energimærkning, og specielt overgangen til den nye 
EU-energimærkning har affødt spørgsmål omkring de ændrede mærker, regler og krav. Forbrugere, der 
henvender sig, ønsker som oftest hjælp i forbindelse med en nærtforestående købssituation. 
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Bilag A
(produkter omfattet per 31. december 2011)

Produkter omfattet af forordninger  
om miljøvenligt design (ecodesign)

Boligbelysning (ikke retningsbestemte lyskilder)
Vej og kontorbelysning
Standbyforbrug (horisontalt direktiver der sætter krav til elektriske produkters standbyforbrug)
Eksterne strømforsyninger
Fjernsyn
El-motorer
Kølefryseapparater til husholdninger
Vaskemaskiner til husholdninger
Opvaskemaskiner til husholdninger
Simple settopbokse
Cirkulationspumper (kravene har ikke virkning før fra 1. januar 2013)
Ventilatorer (kravene har ikke virkning før fra 1. januar 2013)

Produkter omfattet af forordningerne om standardiserede  
produktoplysninger (energimærkning) 

”Ny” energimærkning4 
Fjernsyn
Kølefryseapparater til husholdninger
Vaskemaskiner til husholdninger
Opvaskemaskiner til husholdninger

”Gammel” energimærkning5 
Klimaanlæg
Elbageovne til husholdninger
Lyskilder
Tørretumblere til husholdninger
Kombinerede vaske- og tørremaskiner til husholdninger
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4 Energimærkningsordninger gennemført iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU  

om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af standardiserede produktoplysninger

 5 Energimærkningsordninger gennemført iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 92/75/EØF  
om angivelse af husholdningsapparater energiforbrug ved hjælp af standardiserede produktoplysninger


