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 Indledning
Flere og flere energirelaterede produkter skal leve op til ecodesignkrav og krav om energimærkning. 

Kravene for de enkelte produktgrupper fremgår af EU-forordninger og gælder i hele EU. De overordnede 

rammer for energimærkning og ecodesign fremgår af to EU-rammedirektiver, som er gennemført i dansk 

lov, jf. oversigten nedenfor. 

Kravene

Reglerne om energimærkning betyder, at produkter skal have et energimærke, der klassificerer produktet 

efter energieffektivitet på en skala fra A+++ til D. For enkelte produkter er skalaen anderledes. Mærket skal 

være placeret synligt på produktet, når det er udstillet i en butik, og energiklassen skal som minimum 

fremgå af annoncer og reklamer.

Kravene om ecodesign sætter mindstekrav til produkternes energieffektivitet og krav til andre væsentlige 

miljøaspekter. Det betyder, at de energi- og miljømæssigt dårligste produkter fjernes fra markedet. 

På begge områder er der krav om, at en række oplysninger skal være til rådighed for forbrugerne på 

hjemmesider, i brugermanualer mv. Desuden skal den ansvarlige producent eller importør (herefter kaldet 

leverandør), have dokumentation for, at kravene overholdes. Produkter omfattet af ecodesign skal også 

være CE-mærket, og der skal foreligge en CE-overensstemmelseserklæring.

Tilsyn

Energistyrelsen fører tilsyn med, at kravene bliver overholdt på det danske marked. I 2013 var 

der 17 ecodesignforordninger med krav til væsentligt flere produkttyper. Derudover 9 energi-

mærkningsforordninger/-direktiver med mærkningskrav til forskellige produkter. I 2014 vil der være 

krav til en række yderligere produkter. I bilag A findes en samlet oversigt over produkter, som er 

omfattet af forordninger per 1. februar 2014. For en række af produkterne har kravene først virkning 

i 2014 og 2015. 

Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter (SEE) står for at gennemføre og koordinere 

tilsynet på vegne af Energistyrelsen. 

Årsrapporten beskriver sekretariatets hovedaktiviteter og resultater i 2013. 

 

Lovgivning: EU's rammedirektiver gennemført i dansk lov

Ecodesign Energimærkning

Rammedirektiv om ecodesign: 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af 

krav til miljøvenligt design af energirelaterede 

produkter. 

Gennemført i dansk lov ved: 

Lovbekendtgørelse om miljøvenligt design 

af energirelaterede produkter, LBK nr. 1068 

af 15/09/2010, ændret ved Lov nr. 580 af 

18/06/2012 og Lov nr. 455 af 18/05/2011.

Bekendtgørelse om miljøvenligt design af 

energirelaterede produkter, BEK nr. 1274 af 

19/11/2010

Rammedirektiv om energimærkning af produkter: 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/

EU om angivelse af energirelaterede produkters 

energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærk-

ning og standardiserede produktoplysninger.

Gennemført i dansk lov ved:

Lov om energimærkning af energirelaterede  

produkter, nr. 455 af 18. maj 2011.

Bekendtgørelse om energimærkning af energi-

relaterede produkter, nr. 1026 af 18. maj 2011.
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 Sekretariatets opgaver
Sekretariatet har siden 2011 bistået Energistyrelsen med gennemførelse af det lovpligtige markedstilsyn på 

ecodesign- og energimærkningsområdet.  

Opgaven omfatter dels kontrol af om leverandører og forhandlere lever op til deres forpligtelser og dels 

kontrol med, at produkter overholder energikrav og er energimærket korrekt.  

Derudover er vejledning af leverandører og forhandlere blevet en større og mere fast funktion, som har til 

formål at hjælpe leverandørerne med at overholde kravene. Arbejdet går ud på at informere om regler og 

forklare, hvordan reglerne overholdes, f.eks. om hvilke krav, der stilles til den tekniske dokumentation, der 

skal bevise, at produktet overholder kravene. 

Sekretariatets opgaver er:

•	 Kontrol af teknisk dokumentation: Er den tekniske dokumentation fyldestgørende og dokumenterer 
den, at kravene overholdes 

•	 Kontrolmålinger: Overholder produkterne kravene til energieffektivitet mv. og er energimærkningen  
korrekt. Målingerne foretages på et uafhængigt testlaboratorium

•	 Kontrol af forbrugerinformation: Bliver kravene fra energimærkningsforordningerne til information, f.eks. 
oplysninger om energiklasse mv., overholdt ved annoncering på web og på tryk

•	 Kontrol af produktinformation: Bliver kravene fra  ecodesignforordningerne til produktinformation  
(oplysninger i brugermanualer, på producentens hjemmeside mv.) overholdt

•	 Butikskontrol: Er produkterne korrekt mærket i butikkerne

•	 Vejlede producenter, importører og forhandlere

•	 Opfølgning overfor producenter, importører og forhandlere, når kravene ikke er overholdt

•	 Overdrage sager til Energistyrelsen i de tilfælde, hvor der ikke bliver rettet op på en  
overtrædelse af kravene 

•	 Besvare henvendelser om ecodesignkrav og energimærkning 

•	 Modtage anmeldelser og følge op

Læs mere om sekretariatets tilsyn på www.ens.dk/forbrug-besparelser/apparater-produkter/tilsyn-kontrol/

sekretariat-ecodesign-energimaerkning.
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 Tilsyn i 2013
Der er i 2013 gennemført kontrol af teknisk dokumentation, kontrolmålinger, kontrol af forbrugeroplys-

ninger og produktinformation og butikskontrol.

Kontrol af teknisk dokumentation og laboratoriemålinger

Der er i 2013 gennemført kontrol af teknisk dokumentation for 100 produkter fordelt på 8 produktgrupper 

og laboratoriemålinger for 77 produkter fordelt på 10 produktgrupper. 

Tabel 1 viser, hvor mange produkter der er udtaget til kontrol af teknisk dokumentation henholdsvis 

laboratoriemåling, og om produkterne overholder kravene. 

Ved kontrol af den tekniske dokumentation har sekretariatet samtidig kontrolleret produkternes  

CE-erklæringer. Dette fremgår ikke af tabellen.

Tabel 1. Antal produkter udtaget til kontrol i 2013 og resultater for overholdelse af krav

Laboratoriemåling Teknisk 

dokumentation

Produktgruppe Antal testede 
produkter

Overholder 
krav fra  

ecodesign

Overholder 
krav fra ener-
gimærkning*

Antal 
produkter 

kontrolleret

Overholder 
krav

Cirkulationspumper 8 8 (100 %) - 7 7 (100 %)

Eksterne strømforsyninger 8 7 (88 %) - 12 5 (42 %)

Klimaanlæg  

(luft til luft-varmepumper)

6  6 (100 %) 5 (83 %) 18 12 (65 %)

Køle-/fryseapparater 12 -** 6 (50 %) 14 10 (71 %)

Vinkøleskabe 4 - 1 (25 %) - -

Lyskilder, bolig  

ikke-retningsbestemt

15 14 (93 %) 15 (100 %) -

Opvaskemaskiner 3 3 (100 %) 2 (67 %) - -

Standby 11 11 (100 %) - 15 14 (93 %)

Tørretumblere 4 4 (100 %) 3 (75 %) 12 4 (33 %)

Vandpumper 5 5 (100 %) - 12 0 (0 %)

Vaskemaskiner - - - 10 3 (30 %)

I alt 77 100

* Hvor der ikke er angivet resultater, er produktgruppen ikke omfattet af krav om energimærkning

** Ikke kontrolleret

Antallet af gennemførte tilsyn i 2013 er på niveau med antallet i 2012.

Produktgrupperne er udvalgt til tilsyn i 2013 på baggrund af især to kriterier: 

1. Produktområder, der i 2013 er blevet omfattet af krav for første gang.  
Det er f.eks. cirkulations- og vandpumper 

2. Produktområder, hvor kravene for energimærkning eller ecodesign er blevet  
skærpet eller ændret væsentligt, som f.eks. for klimaanlæg og tørretumblere

De specifikke produktmodeller der kontrolleres, udvælges med baggrund i en risikovurdering. 
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Resultater for kontrol af teknisk dokumentation

I kun to af de kontrollerede produktgrupper overholder næsten alle de kontrollerede produkter kravene 

(over 90 %). Det gælder cirkulationspumper og produkter med standbyforbrug. I fire produktgrupper er 

det mindre end halvdelen af produkterne, der overholder kravene. Det gælder vandpumper, vaskema-

skiner, tørretumblere og eksterne strømforsyninger. I alt overholder kun 55 produkter ud af 100 kontrol-

lerede kravene. Med sekretariatets vejledning vælger de fleste leverandører at rette op på regelbrud, når 

det er muligt, f.eks. at rette oplyste værdier på energimærket. I nogle tilfælde vælger leverandøren også 

at trække produktet tilbage fra markedet. 

Vejledning og samarbejde med leverandørerne har i 2013 betydet, at det kun har været nødvendigt at 

overdrage 3 af de ca. 100 kontrolsager, hvor sekretariatet har konstateret regelbrud, til behandling og 

afgørelse i Energistyrelsen.

Resultater af kontrolmålinger 

Produkter, som både er omfattet af krav om ecodesign og energimærkning, er testet for, om de overhol-

der kravene på begge områder. 

Næsten alle de testede produkter overholder ecodesignkravene.

Seks af de testede produktgrupper er omfattet af energimærkning. Kun i to af disse produktgrupper er 

der overensstemmelse mellem de målte værdier og produktets energimærkning for mere end 90 % af de 

testede produkter. Der er især mange afvigelser for vinkøleskabe og køle-/fryseapparater. I alt 32 ud af 

77 kontrolmålte produkter bekræfter de oplyste værdier for energimærkning.  

Kontrol af forbrugeroplysninger

Forhandlere har for produkter omfattet af energimærkning pligt til at angive en række oplysninger i an-

noncer og reklamer og ved salg fra internetbutikker, herunder energieffektivitetsklassen. Det viste sig her, 

at det især er ved websalg, at forhandlerne ikke giver forbrugerne de pligtige oplysninger.

I 2013 har sekretariatet kontrolleret om energiklassen mv. oplyses i forbindelse med internetsalg af luft til 

luft-varmepumper og fjernsyn. Kontrollen viste, at mere end 50 % af de kontrollerede hjemmesider ikke 

indeholder de informationer, som kræves vist. Gennem dialog med sekretariatet har de fleste forhandlere 

nu fået tilføjet de manglende oplysninger. 

Kontrol af produktinformation

Leverandører skal, som følge af ecodesignkrav stille en række informationer om deres produkter til 

rådighed på deres hjemmeside, i brugervejledninger mv. Omfanget af lovpligtige oplysninger varierer fra 

produkt til produkt. Det kan f.eks. være oplysninger om energiforbrug, brugsegenskaber eller indhold af 

kviksølv. 

Der er i 2013 kontrolleret hjemmesider fra leverandører af luft til luft-varmepumper og lyskilder.  

Resultatet er, at mere end 80 % af de kontrollerede sider ikke indeholdt alle de lovpligtige produktinfor-

mationer. Opfølgning af kontrollen er pt. ikke afsluttet, men der er en dialog med leverandørerne om at få 

rettet op på manglerne.

For lyskilder har sekretariatet desuden kontrolleret, om leverandørerne angiver alle de krævede  

oplysninger på lyskildens emballage. Her var 7 ud af 33 kontrollerede emballager mangelfulde.

Der er endvidere kontrolleret brugervejledninger for 10 vaskemaskiner. Ingen af de kontrollerede 

brugervejledningerne indeholdt alle de produktinformationer, der er krævet i ecodesignforordningen 

for vaskemaskiner.
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Butikskontrol

I november 2013 har sekretariatet gennemført uanmeldt kontrol i 38 butikker. Kontrollen havde til formål 

at vurdere, om energimærkningen i butikken er i orden. Hvilket vil sige, at et energimærke skal være 

synligt placeret på alle produkter, der er omfattet af energimærkningsordningen. 

Kontrollen viste, at 30 ud af 38 butikker eller cirka 70 % af butikkerne ikke opfylder deres forpligtelser 

til at vise energimærket korrekt sammen med de udstillede produkter i butikken.

2.378 produkter blev kontrolleret. Heraf var 683 produkter - svarende til 29 % - ikke korrekt 

energimærket.

Der vil være en opfølgning på kontrollen i 2014. 

Konklusion tilsyn

Tilsynsaktiviteterne viser, at der er problemer med overholdelse af kravene på alle de kontrollerede 

områder. Det gælder både ved kontrol af teknisk dokumentation, kontrolmålinger, kontrol af diverse 

oplysningskrav og butikskontrol. Der bør derfor også fremadrettet være fokus på tilsyn. 

Erfaringer med kontrollen viser også, at leverandørerne i de fleste tilfælde frivilligt retter ind, når de 

bliver gjort opmærksom på kravene og den manglende overholdelse heraf. Udover tilsyn bør der derfor 

også være fokus på at informere leverandører og forhandlere om deres forpligtelser. Især på områder, 

hvor der er påvist særlige problemer med overholdelse af kravene. 
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Henvendelser, anmeldelser og formidling
Besvarelse af henvendelser 

I 2013 har sekretariatet modtaget 168 henvendelser fra forbrugere, forhandlere, leverandører 

og med andre interessenter som f.eks. pressen. Det er en stigning på 60 % i forhold til 2012. 

Hovedparten af henvendelserne drejede sig om varmepumper, belysning og støvsugere. 

Forbrugere har især spurgt til valg og pålidelighed af data for luft til luft-varmepumper (klimaanlæg). 

Leverandører har især bedt om hjælp til at forstå og efterleve nye krav til LED-lyskilder og armaturer/

lamper til boliger samt i mindre omfang kommende regler for støvsugere. Dertil kommer henvendelser 

om varmepumper og hvidevarer. 

Opfølgning på anmeldelser

Sekretariatet har i 2013 modtaget enkelte anmeldelser af produkter, som anmelderen vurderer, ikke 

lever op til kravene. Sekretariatet har fulgt op på anmeldelserne, som har handlet om belysning og 

eksterne strømforsyninger. 

Formidling af kontrolresultater

Energistyrelsens hjemmeside med informationen om resultaterne af sekretariatets kontrol er blevet 

revideret. Formålet er at give besøgende et bedre overblik over resultaterne ved forklarende webtekster 

og et overskueligt resultatskema. 

Desuden er det blevet nemmere for forbrugerne at finde frem til kontrolresultaterne, fordi der er indført 

links fra relevante sider på Energistyrelsens forbrugersite, www.SparEnergi.dk.
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Internationalt samarbejde
Sekretariatet har sammen med Energistyrelsen deltaget i to internationale projekter, der skal medvirke til 

at koordinere og forbedre markedstilsynet på både europæisk og nordisk niveau.

Ecopliant

Målet for projektet er at udvikle ”Best practice-guides” til brug for alle EU-tilsynsmyndigheder for at opnå 

en bedre koordinering af kontrollen imellem de enkelte lande. Som led i projektet har sekretariatet i 2013 

stået for kontrolmålinger og formidling af resultater for eksterne strømforsyninger, cirkulations- og  

vandpumper. Foruden Danmark bidrager tilsynsmyndighederne fra 10 andre EU-lande til projektet. 

Projektet er finansieret af EU-kommissionens “Intelligent Energy Europe (IEE) program”.

Nordsyn
Sekretariatet deltager sammen med Energistyrelsen i det fælles nordiske projekt ”Nordsyn” finansieret 
via Nordisk Ministerråd. Projektet indebærer blandt andet beregning af effekten af tilsyn på nordisk plan 
og koordineret samarbejde om strategiske vigtige nordiske produkter (f.eks. vinduer). Sekretariatet har i 
forbindelse med projektet:  

•	 Udarbejdet vejledninger til leverandører om krav til teknisk dokumentation for en række produkter

•	 Udarbejdet vejledning for tilsynsmyndigheder om kontrol af webshops

•	 Koordineret nordisk kontrol af dokumentation for et par udvalgte produkter. Formålet har været at 
undersøge, om de enkelte landes myndigheder bedømmer dokumentationen ens og når frem til 
samme konklusion på kontrollen
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Erfaringer fra tilsynsarbejdet 
Sekretariatet har siden etableringen i 2011 opnået en række væsentlige erfaringer med tilsynsarbejdet 

herunder at:

•	 Leverandørerne mangler kendskab til reglerne om levering af teknisk dokumentation og  
CE-overensstemmelseserklæring indenfor 10 dage

•	 Leverandører og forhandlere mangler kendskab til reglerne om at stille information til rådighed  
på hjemmesider, i brugermanualer mv. 

•	 For produkter, der ikke tidligere har været omfattet af krav, er udfordringerne særligt store

•	 De ansvarlige leverandører er ofte importører med få ressourcer til at sætte sig ind i eksisterende  
og kommende regler

•	 Kontrol af teknisk dokumentation er et effektivt redskab til at øge antallet af tilsyn og vurdere risikoen 
for manglende overholdelse af krav. 

Energistyrelsen/sekretariatet har været blandt de første tilsynsmyndigheder til systematisk at anvende 

kontrol af teknisk dokumentation som et element i markedstilsynet.

Dette har givet en række erfaringer, som deles med andre tilsynsmyndigheder gennem internationalt 

samarbejde. 

Anvendelse af teknisk dokumentation i kontrollen har bl.a. følgende fordele: 

•	 Det er muligt at kontrollere flere produkter (dække en større del af markedet) indenfor et givet  
budget, end hvis kontrollen alene baseres på laboratoriemålinger

•	 Mange leverandører bliver gjort opmærksom på kravene og retter frivilligt ind, uden at der er  
brugt mange ressourcer på kontrolmålinger

•	 Den tekniske dokumentation kan hjælpe med at pege på, hvilke produkter der skal udtages til  
laboratoriemålinger, og hvor der især er behov for vejledning f.eks. til leverandører af specifikke  
produktgrupper eller i særlige dele af markedet (f.eks. discount)

•	 Dokumentation er god til at vise, om producenterne fortolker metoderne til at beregne og rapportere 
energieffektiviteten af deres produkter rigtigt. Dokumentkontrollen har f.eks. vist misfortolkning  
af tolerancetærskler i beregninger og fejlagtig afrunding af målte værdier. Forkert brug af  
tolerancer og afrunding giver ofte forkert energimærkning samt forkerte informationer  
i den tekniske dokumentation og i forbrugerinformation om produktet 

De mange overtrædelser af reglerne i energimærknings- og ecodesignforordningerne indikerer, at det 

også fremadrettet er vigtigt at gennemføre et målrettet markedstilsyn. Hvis reglerne ikke overholdes 

mister både forbrugerne og leverandørerne tiltroen til ordningerne, og der er risiko for, at de besparelser, 

som ordningerne stiller i udsigt, ikke opnås. 

Erfaringerne viser, at der udover kontrol med overholdelse af kravene også er behov for at yde 

vejledning til leverandører og forhandlere om deres forpligtelser. Ligeledes viser erfaringer, at et 

markedstilsyn bestående af en kombination af kontrol af teknisk dokumentation og laboratoriemålinger 

er en effektiv måde at håndhæve reglerne på. 
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Bilag A 

Oversigt over produkter omfattet af  
ecodesign og energimærkning
Pr. 1. februar 2014

Produkter omfattet af forordninger om miljøvenligt design (ecodesign)

Boligbelysning (ikke retningsbestemte lyskilder)

Vej og kontorbelysning (ikke retningsbestemte lyskilder)

Standbyforbrug (horisontal forordning, der sætter krav til elektriske produkters standbyforbrug)

Eksterne strømforsyninger

Fjernsyn

El-motorer

Klimaanlæg og vifter

Køle/fryseapparater til husholdninger

Vaskemaskiner til husholdninger

Opvaskemaskiner til husholdninger

Simple digitale modtagerbokse

Cirkulationspumper 

Ventilatorer 

Tørretumblere til husholdninger 

Vandpumper 

Retningsbestemte lyskilder

Computere og computerservere

 Støvsugere (kravene har virkning fra 1. september 2014)

Netværksprodukter (kravene har virkning fra 1. januar 2015)

Kedler til varmeanlæg (kravene har virkning fra 26. september 2015)

Varmepumper til varmeanlæg (kravene har virkning fra 26. september 2015)

Vandvarmere (kravene har virkning fra 26. september 2015)

Varmtvandsbeholdere (kravene har virkning fra 26. september 2015)

Bageovne til husholdninger (kravene har virkning fra 20. februar 2015)

Emhætter til husholdninger (kravene har virkning fra 20. februar 2015)

Kogeplader til husholdninger (kravene har virkning fra 20. februar 2015)
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Produkter omfattet af forordningerne om standardiserede produktoplysninger 

(energimærkning)

Ny energimærkning1 

Fjernsyn

Kølefryseapparater til husholdninger

Vaskemaskiner til husholdninger

Opvaskemaskiner til husholdninger

Klimaanlæg 

Tørretumblere til husholdninger (el og gas) 

Lyskilder 

Belysningsarmaturer (kravene har virkning fra 1. marts 2014)

Støvsugere (kravene har virkning fra 1. september 2014)

Kedler til varmeanlæg (kravene har virkning fra 26. september 2015)

Varmepumper til varmeanlæg (kravene har virkning fra 26. september 2015)

Vandvarmere (kravene har virkning fra 26. september 2015)

Varmtvandsbeholdere (kravene har virkning fra 26. september 2015)

Bageovne (el og gas) til husholdninger (kravene har virkning fra 1. januar 2015)

Emhætter til husholdninger (kravene har virkning fra 1. januar 2015)

Tidligere energimærkning2 

Kombinerede vaske- og tørremaskiner til husholdninger

Elbageovne til husholdninger (indtil den 1. januar 2015)
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1 Energimærkningsordninger gennemført iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU 

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

 2 Energimærkningsordninger gennemført iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 92/75/EØF 

om angivelse af husholdningsapparaters energiforbrug ved hjælp af standardiserede produktoplysninger.


