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Indledning
Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter (herefter sekretariatet) har siden 2011 varetaget de praktiske opgaver i forbindelse med gennemførelse af markedstilsyn på vegne af Energistyrelsen.
Tilsynet skal sikre at energirelaterede produkter på det danske marked, som er omfattet af lovgivning om
energimærkning og/eller ecodesign, opfylder kravene heri.
Den gældense lovgivning ses i oversigten nedenfor.
Energistyrelsen udfordres i tilsynet af, at flere og flere produkter bliver underlagt krav fra ecodesign og/
eller energimærkning. Endnu en udfordring er, at omkostninger til at udføre kontrolmåling af produkter i
laboratorier de seneste år er blevet væsentlig højere som følge af øgede krav til laboratorier og metoder,
der anvendes. Reelt betyder det, at der for de samme ressourcer kan føres tilsyn med endnu færre
produkter set i forhold til det totale antal omfattede produkter på markedet.
Dermed er der i stigende grad behov for at fokusere på, at tilsyn gennemføres både målrettet i forhold til
produkter og effektivt i forhold til omkostninger forbundet med at føre tilsyn. Energistyrelsen har derfor
i 2014 valgt at omprioritere indsatsen for at fokusere yderligere på information og vejledning af leverandører. Det er gjort, fordi øget vejledning på længere sigt vil resultere i, at leverandørerne bliver mere selvhjulpne med hensyn til opfylde og dokumentere overholdelse af krav, og derved kommer flere produkter
reelt til at opfylde krav.
Denne årsrapport beskriver de hovedaktiviteter, som sekretariatet har gennemført i 2014.
Flere oplysninger om sekretariatets opgaver og resultater af tilsyn findes på Energistyrelsens
hjemmeside www.ens.dk/forbrug-besparelser/apparater-produkter/tilsyn-kontrol/sekretariatecodesign-energimaerkning.

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.

Rammedirektiv om energimærkning af produkter:
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/
EU om angivelse af energirelaterede produkters
energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger.

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.

Gennemført i dansk lov ved:
Lov om energimærkning af energirelaterede
produkter, nr. 455 af 18. maj 2011.
Bekendtgørelse om energimærkning af energirelaterede produkter, nr. 1026 af 18. maj 2011.

Bekendtgørelse om miljøvenligt design af
energirelaterede produkter, BEK nr. 1274 af
19/11/2010
Se også bilag 1 med en oversigt over produkter omfattet af denne lovgivning.
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Sekretariatets opgaver
Sekretariatets opgaver omfatter både kontrol af leverandørens egen dokumentation for produktet, og
kontrolmåling af tilfældigt udvalgte eksemplarer af et antal produkter i et akkrediteret testlaboratorium.
Under et tilsyn af dokumenter skal leverandøren dokumentere, at oplysninger om produktet på energimærke, datablad o. lign. er korrekte, og at evt. mindstekrav fra ecodesign er opfyldt.
Der er krav om, at energimærket skal vises på produkter, der udstilles til salg. Sekretariatet udfører
derfor også kontrol af synlig energimærkning af udstillede produkter i butikslokaler, kontrol af trykte
annoncer og webbutikker.
Udover at føre tilsyn, bistår sekretariatet Energistyrelsen med at yde vejledning om de gældende regler.
Dette både ved besvarelse af henvendelser direkte til sekretariatet og med assistance ved udarbejdelsen
af skriftligt vejledningsmateriale og som oplægsholder ved fx brancheinformations-møder.
Efter knapt 4 år som Energistyrelsens sekretariat er der i 4. kvartal 2014 gennemført en ”Brugertilfredshedsundersøgelse” for at evaluere den service og kvalitet, som brugere af sekretariatet oplever, når de
henvender sig. Undersøgelsen er udført for et antal svarende til ca. 6 % af de indkomne henvendelser.
Resultatet viser, at der er udbredt tilfredshed med den service, som sekretariatet yder. Således mener hele
87 % af de adspurgte, at de har modtaget et brugbart svar. Samtlige respondenter har tilkendegivet, at
de vil bruge sekretariatet igen eller overveje at bruge sekretariatet igen. 87 % vil med sandsynlighed eller
al sandsynlighed anbefale sekretariatet til andre. Yderligere detaljer om undersøgelses ses i ”Rapport for
undersøgelse af brugernes opfattelse af Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkters
besvarelse af henvendelser”, der findes ved at benytte dette link: www.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrugbesparelser/apparater-produkter/tilsyn-kontrol/sekretariat-ecodesign-energimaerkning/evalueringsrapport_henvendelser_og_vejledninger_120115.pdf

Særlige indsatsområder:
Informationsindsats
Leverandører (producenter/importører):
Energistyrelsen har i 2014 valgt at lægge mere vægt på information og vejledning som en del af markedsovervågningsaktiviteterne. Erfaringerne fra kontrol af dokumentation viser, at mange leverandører ikke
forstår kravene i forordningerne. Derfor indebærer et tilsyn ofte et antal breve om overtrædelser/mangler
og flere samtaler med vejledning fra sekretariatet om krav og dokumentation; en proces, som dybest set
er ”spild af tid” for begge parter. Derfor har Energistyrelsen udviklet et koncept for informationsmøder,
specielt indenfor brancher, som bliver mødt af krav om energimærkning og/eller ecodesign for første gang.
Formålet er, at give virksomhederne en bedre forståelse af kravene, og at de herigennem forstår at udarbejde den nødvendige dokumentation, som beviser, at produkterne opfylder kravene.
Erfaringer viser, at møderne skaber en fælles forståelse og et godt udgangspunkt for en positiv dialog.
Sekretariatet oplever, at virksomhederne efterfølgende uopfordret henvender sig med yderligere og mere
specifikke spørgsmål.
Forhandlere:
Energimærkningslovgivningen har blandt andet til formål at sikre forbrugerne præcise, relevante og sammenlignelige oplysninger om energirelaterede produkters energieffektivitet og energiforbrug. Herigennem
skal de vejledes til et energieffektivt køb. Energistyrelsen har derfor prioriteret en indsats overfor forhandlere og butiksansatte, som har den direkte kontakt til forbrugerne. Til formålet har Energistyrelsen udarbejdet en række undervisningsfilm, som følges op med en række online spørgsmål til fakta og budskaber,
som de butiksansatte skal besvare. Indsatsen har kunnet gennemføres, fordi butikkerne har bakket op om
og deltaget positivt i undervisningen af de ansatte.
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Energistyrelsen har desuden produceret en lille video om de nye krav per 1. januar 2015 om visning af
energimærke og datablad for produkter, der sælges via en webshop. I filmen forklares kravene og hvordan
forhandlere kan løse opgaven.
Filmen kan ses her: www.ens.dk/forbrug-besparelser/apparater-produkter/energimaerkning-apparaterprodukter/energimaerkning-paa
Vejledningsmateriale fra Energistyrelsen
Energistyrelsen udarbejder løbende skriftligt vejledningsmateriale til både forbrugere og forhandlere og
især producenter og importører, som i første række skal sikre, at kravene er opfyldt for produkterne, de
markedsfører.
Da information og vejledning prioriteres som en del af tilsynsaktiviteterne, har det været vigtigt for
Energistyrelsen at afklare, om ressourcerne bliver anvendt rigtigt. Derfor blev en undersøgelse af de
skriftlige vejledningers anvendelse og relevans gennemført i slutningen af 2014.
Undersøgelsen er gennemført via telefoninterviews med 26 virksomheder, der i forbindelse med et tilsyn
af deres produkter har fået tilsendt en eller flere af Energistyrelsens vejledninger.
Respondenterne oplyser, at vejledningerne er et nyttigt værktøj til lettere at kunne forstå kravene fra
forordningerne. Omkring 60 % af de adspurgte oplyser, at de har anvendt vejledningen og fordelt den hos
relevante kolleger i deres organisation.
Energistyrelsen benyttede undersøgelsen til også at indsamle forslag til forbedringer i udarbejdelsen af
yderligere vejledninger.
Rapporten ”Rapport for undersøgelse af brugernes anvendelse af Energistyrelsens vejledninger”
findes ved at benytte dette link: www.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/apparater-produkter/
tilsyn-kontrol/sekretariat-ecodesign-energimaerkning/evalueringsrapport_henvendelser_og_vejledninger_120115.pdf
Belysning
I slutningen af 2013 kom der en række nye krav indenfor belysningsområdet. Fx blev LED-lyskilder
og lamper (armaturer) for første gang omfattet af ecodesign- og energimærkningskrav.
Energistyrelsen besluttede derfor at gennemføre en række aktiviteter indenfor området:
Eget måleudstyr:
Kontrolmålinger af lyskilder er langvarige og derfor særlig omkostningstunge. Samtidig ses i disse år en
kraftig vækst i antallet af specielt LED-modeller. To forhold som giver udfordringer i tilsynsarbejdet. Derfor
har Energistyrelsen indkøbt et transportabelt lysmålesystem, som sekretariatet er trænet i at anvende.
Måleudstyret giver mulighed for at undersøge mange flere modeller og få et indtryk af, hvor godt disse
lyskilder opfylder kravene.
Målinger udført med udstyret kan ikke anvendes som et ”gyldigt” tilsynsresultat, men danner baggrund
for at gå i dialog med leverandøren. Desuden anvendes resultaterne som baggrund for udvælgelse af de
lyskilder, der udtages til en komplet og gyldig måling i et laboratorium.
Lamper (armaturer) er som et nyt produkt blevet omfattet af energimærkning. Med baggrund i en del henvendelser om, hvordan mærkerne skal udformes, og hvordan de bedst vises i butikkerne, har Energistyrelsen prioriteret en mindre screening af, hvordan energimærkningen bliver anvendt i butikkerne. Undersøgelsen følges i 2015 op med vejledning og evt. en regulær kontrol af om udstillede lamper energimærkes
korrekt.
Derudover er der gennemført en række aktiviteter for halogenlyskilder, som fx kontrol af
leverandørernes beregning af energiklassen og i hvilket omfang forhandlere giver de lovpligtige
forbrugeroplysninger i annoncer eller ved salg fra webshop.
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Gennemførte tilsynsaktiviteter i 2014
Energistyrelsen har i planlægningen af tilsyn i 2014 prioriteret de produktområder, som i årets løb er
blevet omfattet af nye krav. Derudover er der fulgt op på områder, hvor tidligere tilsyn har vist, at mange
produkter fejler ved en kontrolmåling, eller hvor leverandørerne tidligere ikke har kunnet levere fyldestgørende dokumentation.
Tabel 1. Resultater af gennemførte tilsyn 2014
Laboratoriemåling

Antal testede
produkter

Overholder
krav fra
ecodesign

4

4 (100%)

Opvaskemaskiner

5

3 (60%)

Strømforsyninger

10

7 (70%)

Retningsbestemte lyskilder

15

Køle-/fryseskabe
Vinkøleskabe
Støvsugere

Teknisk
dokumentation
Antal
produkter
kontrolleret

Overholder
krav

-

-

3 (60%)

10

8 (80%)

-

-

-

-

-

26

16 (62%)

21

11 (52%)

11 (52%)

-

-

5

2 (40%)

2 (40%)

-

-

-

-

-

9

7 (78%)

Computere (bærbare)

6

6 (100%)

-

15

12 (80%)

Vaskemaskiner

23

2 (100%)

2 (100%)

-

-

Klimaanlæg

-

-

-

13

13 (100%)

Ikke-retningsbestemte
lyskilder

-

-

-

8

5 (63%)

Tørretumblere

-

-

-

10

9 (90%)

Vandpumper

-

-

-

5

5 (100%)

Produktgruppe

Ventilatorer

Produkter i alt

2

68 stk.

1

Overholder
krav fra energimærkning

1

96 stk.

1

Foreløbigt resultat. Skal bekræftes ved en måling af yderligere tre eksemplarer af den udvalgte model

2

Resultater foreligger primo 2015

3

Resultater fra EU-projektet Atlete II

Af tabellen fremgår det, at køle-/fryseskabe igen klarer sig dårligt ved kontrol. Herunder også vinkøleskabe, som er kontrolleret for første gang. Derudover viser resultaterne af tilsyn på lyskilder, at der er store
udfordringer for en række leverandører med at kunne dokumentere lyskildernes deklarerede værdier.
Resultater fra kontrol af teknisk dokumentation afspejler ikke, at en del leverandører først under selve
tilsynet får samlet den nødvendige dokumentation efter vejledning og assistance fra sekretariatet.
Den dialogbaserede tilgang til tilsynsarbejdet bevirker også, at de fleste kontrolsager kan afsluttes af
sekretariatet. Således er der ud af 22 udsendte meddelelser om manglende opfyldelse af krav, kun overdraget 2 sager til afgørelse hos Energistyrelsen. For disse 2 sager er der udsendt et påbud til leverandøren om at rette op på overtrædelsen.
I 8 sager om overtrædelse har leverandøren valgt at trække det kontrollerede produkt tilbage fra markedet. For de resterende 14 sager har leverandøren rettet op i forhold til overtrædelse fx ved at udarbejde
et nyt og korrekt energimærke.

SEE / Årsrapport 2014 / Tilsyn i 2013
7

Tilsynsarbejdet gennem de seneste 4 år viser, at Energistyrelsen i stigende grad møder den udfordring,
at der ikke findes en ansvarlig repræsentant for produktet i Danmark, men at den ansvarlige i stedet er
placeret i et andet EU-land. Dette er specielt et tema i forhold til større virksomheder. Alligevel lykkes det
som oftest via dialog med den ”udenlandske ansvarlige” at gennemføre et tilsyn.
Butikskontrol
Sekretariatet har på vegne af Energistyrelsen udført kontrol af korrekt energimærkning af energirelaterede
produkter udstillet i butikker. Resultatet viser, ligesom ved kontrollen i 2011, at op til hvert 3. produkt ikke
udstilles med det lovpligtige energimærke vist på produktet. Da en sideløbende undersøgelse foretaget
af Økologisk Råd1 viste samme andel af fejl i mærkningen, tog Energistyrelsen initiativ til en workshop
med deltagelse fra Dansk Erhverv og et antal repræsentanter fra detailhandlen. Resultatet blev en fælles
målsætning om, at mindst 90 % af de udstillede energirelaterede produkter energimærkes korrekt.
Figur om resultaterne:

38 butikker er kontrollereret december 2013.
Resultat af 1. kontrolbesøg:
• Butikker i følgende byer blev udvalgt:
København, Århus, Odense, Esbjerg, Randers, Kolding, Horsens,
Vejle, Roskilde, Herning, Silkeborg, Helsingør og Næstved
• I alt 2.378 produkter er kontrolleret
• 683 produkter (29%) er ikke korrekt energimærket
• 26,6% af butikkerne har korrekt energimærkning af produkterne
på mindst 90% af produkterne
• 73,4% af butikkerne ikke lever op til kravene
om korrekt energimærkning (28 butikker)
Opfølgning på 1. kontrolbesøg
• 18 butikker er indstillet til et nyt kontrolbesøg (2. kontrolbesøg)
• 10 butikker med få udstillede produkter har rettet op ved at
fremsende billeddokumentation for korrekt mærkning
Resultat af 2. kontrolbesøg
• Af 18 kontrollerede butikker, havde fem butikker mere end
10% fejlmærkning og blev indstillet til et 3. kontrolbesøg
Resultat af 3. kontrolbesøg
• Besøget viste, at fire af de fem butikker i mellemtiden har
rettet op på mærkningen.
• Den sidste butik, der stadig ikke har styr på mærkningen
modtager et påbud fra Energistyrelsen om at rette op på
energimærkningen af produkter i butikken

1.

Økologisk Råd deltager i projektet ”Market Watch” sammen med 15 andre europæiske
NGO-organisationer. En del af projektet har været kontrol af synlig energimærkning af
produkter i butikslokaler. Se mere om undersøgelsen på siden her:
http://www.market-watch.dk/shops/butiksbesoeg_foraar_2014/
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Anmeldelser og henvendelser
Anmeldelser:
Sekretariatet har i årets løb modtaget flere ”anmeldelser” af leverandører, som fortsat udbyder almindelige glødepærer til salg på det danske marked. Udfasning af glødepærer via EU-lovgivning betyder,
at det ikke har været lovligt at importere yderligere eksemplarer af glødepærer siden september 2012.
Det er dog fortsat tilladt at udbyde glødepærer til specielle anvendelser. Et markedstjek gennemført af
sekretariatet bekræfter, at der er mange glødepærer på markedet og ikke alle synes umiddelbart at være
”specielle” og derfor undtaget fra energikravene. Energistyrelsen har derfor besluttet, at sekretariatet i
2015 skal se nærmere på udbuddet af ”specielle lyskilder” på markedet.
Henvendelser:
Antallet af henvendelser har været støt stigende siden etableringen af sekretariatet. Antallet af henvendelser i 2014 alene overstiger det samlede antal henvendelser de 3 foregående år. Henvendelserne kommer
hovedsageligt fra leverandører, men også mange forbrugere benytter sekretariatet, specielt når det drejer
sig om energimærkning. Denne gruppe står for ca. 60 % af henvendelserne til sekretariatet. Forhandlere
udgør ca. 20% af henvendelserne. Derudover er det en blandet skare af interessenter (presse, skoler,
rådgivere), der kontakter sekretariatet for vejledning.
For at drage nytte af de mange henvendelser er karakteren af spørgsmål og svar blevet analyseret. I
forhold til henvendelser fra forbrugere er relevante sider på sitet www.sparenergi.dk opdateret, så de nu
også indeholder den information, som sekretariatet ofte bliver mødt med spørgsmål omkring.
En tilsvarende øvelse er aftalt for spørgsmål og svar fra leverandører. Energistyrelsen har besluttet i 2015
at supplere den bestående ”FAQ” (frequently asked questions) på ens.dk med de typiske spørgsmål og
svar fra denne gruppe.
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Internationalt samarbejde
Energistyrelsen har siden 2012 deltaget i EU-projektet, Ecopliant sammen med 10 andre EU-lande.
Projektet har som overordnet formål at udarbejde en ”best practice” i gennemførelsen af tilsyn, samt at
fremme tilsynssamarbejdet på tværs af landegrænser. Projektet afsluttes april 2015. Resultater i form
af en ”Best Practice Guide” og rapporter for de enkelte delprojekter kan ses på siden her: http://www.
ecopliant.eu/wp2-reports-establish-best-practice/
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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*
Netværksprodukter
Kaffemaskiner
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)
Transformere til eldistribution (kravene har virkning fra 1. juli 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)
Ventilationsaggregater* (kravene har virkning fra 1. januar 2016)
Produkter markeret med * er også omfattet af energimærkning

