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1. Indledning
Energieffektivisering af energiforbrugende apparater og produkter er for samfundet en omkostningseffektiv måde at opnå et lavere energiforbrug på. Udover en samtidig reduktion af
udledningen af CO2 opnår slutbrugerne lavere energiudgifter og virksomhederne en konkurrencemæssig fordel. Forudsætningerne for omkostningseffektiv gennemførelse af denne
type energiforbedringer er, at der er en tilstrækkeligt stor afsætning af produkterne.
Derfor giver det god mening at gennemføre energimærkning samt mindstekrav til produkter
og apparaters energieffektivitet som fælles europæisk lovgivning.
Ecodesigndirektivet1 og Energimærkningsdirektivet2 danner grundlag for den europæiske
lovgivning og er gennemført i dansk lov, jf. oversigten nedenfor.
Figur 1. Lovgivning: EU’s rammedirektiver gennemført i dansk lov
Lovgivning: EU's rammedirektiver gennemført i dansk lov
Ecodesign
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

Energimærkning
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
Lov om energimærkning af energirelaterede produkter, nr. 455 af 18. maj 2011.
Bekendtgørelse om energimærkning af
energirelaterede produkter, nr. 1026 af
18. maj 2011.

Tilsynet med overholdelse af kravene påhviler Energistyrelsen, som benytter Sekretariatet for
Ecodesign og Energimærkning af Produkter (i det videre kaldt for sekretariatet) til at udføre
de praktiske opgaver i forbindelse med tilsynet.

1.

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse
af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter

2.

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede
produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger

4

2. Ecodesign og Energimærkning
Ecodesignkravene sætter mindstekrav til produkternes energieffektivitet og kan også omfatte
miljøkrav til produktet.
Reglerne om energimærkning betyder, at producenten skal forsyne det enkelte produkt med et
energimærke udarbejdet på basis af målinger og beregninger af produktets energieffektivitet.
I forretninger skal energimærket placeres synligt på udstillede eksemplarer. Energiklassen skal
som minimum fremgå af annoncer og reklamer – og fra 1. januar 2015 skal energimærke og
datablad vises, når et energimærket produkt udbydes til salg på internettet. Det sidste gælder
dog udelukkende for modeller, som er blevet markedsført efter 1. januar 2015.
Ved at synliggøre produkternes energi- og miljømæssige karakteristika stimuleres producenterne til forsat udvikling og markedsføring af produkter, som er mere energieffektive, og som har
bedre miljømæssige egenskaber, når de anvendes af forbrugerne.
På begge områder er der krav om, at en række oplysninger skal være til rådighed for forbrugerne på hjemmesider, i brugermanualer m.v. Desuden skal den ansvarlige producent, leverandør
eller importør (herefter producent) udarbejde dokumentation for, at kravene overholdes, før
produktet bringes i omsætning.

3. Markedstilsynet
Årsrapporten beskriver sekretariatets hovedaktiviteter og resultater i 2015. Aktiviteterne falder
i fire hovedområder:
Figur 2. Sekretariatets hovedaktiviteter og resultater i 2015

Konkrete tilsyn

Vejledning

Henvendelser og anmeldelser

Bistand til Energistyrelsens
internationale arbejde

Konkrete tilsyn
Tilsynet skal sikre, at energirelaterede produkter, som er på det danske marked, og som er
omfattet af lovgivning om energimærkning og/eller ecodesign, opfylder reglerne.
Sekretariatets tilsynsopgaver rummer både kontrol af producentens egen dokumentation for
produktet, måling af tilfældigt udvalgte produkteksemplarer i et testlaboratorium, forhandlernes
anvendelse af energimærket i butikker samt anvendelse af energimærket i trykte reklamer og i
webbutikker.
Vejledning
Med udgangen af 2015 var der i alt 22 gældende ecodesignforordninger. Hertil kommer 11
energimærkningsforordninger. Se bilag A for en samlet oversigt over produkter, der er omfattet
af disse lovgivninger pr. 1. januar 2016.
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Myndighederne udfordres af, at flere og flere produktkategorier underlægges ecodesign- og/
eller energimærkningskrav, og at kravene i mange tilfælde skærpes løbende. Nye ecodesignog energimærkningsordninger, tilretninger til eksisterende forordninger og skærpede krav
medførte i 2015 ændringer for totalt 28 produktkategorier.
Endelig kom der fra 1. januar 2015 nye regler om visning af energimærke og datablad ved
internetsalg.
2015 har således været præget af en del nye regler og skærpede krav. Det har været en
udfordring for producenter og forhandlere at skulle sætte sig ind i de nye krav. For nogle
brancher har det været første gang, de har stiftet bekendtskab med energikrav.
Energistyrelsen valgte derfor at prioritere information samt vejledning af producenter og
forhandlere højt i 2015. Baggrunden er en forventning om, at øget vejledning på sigt vil
resultere i, at aktørerne bliver bedre til at overholde kravene, og derved kommer flere
produkter på det danske marked til at leve op til kravene.
Henvendelser og anmeldelser
Udover at føre tilsyn og vejlede bistår sekretariatet Energistyrelsen med at besvare
henvendelser fra producenter/forhandlere/slutbrugere samt at behandle anmeldelser.
Bistand til Energistyrelsens internationale samarbejde
For at fremme en effektiv markedskontrol deltager Energistyrelsen i internationalt tilsynssamarbejde både på nordisk plan og inden for EU. Herigennem deles resultater og erfaringer.
Samarbejdet giver sekretariatet mulighed for sparring om tilsynspraksis og afklaring af de
spørgsmål, som løbende opstår i forbindelse med markedstilsynet.
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4. Resultater 2015
4.1. Konkrete tilsyn
I 2015 har sekretariatet gennemført følgende tilsynsopgaver:
•

Kontrolmålinger

•

Kontrol af teknisk dokumentation

•

Kontrol af energimærkningen i butikker

•

Kontrol af energimærkningen i webbutikker

4.1.1.

Kontrolmålinger og kontrol af teknisk dokumentation

Energistyrelsen har i planlægningen af tilsyn i 2015 prioriteret de produktområder, hvor
tidligere tilsyn har vist, at en væsentlig andel af produkterne fejler ved en kontrolmåling, eller
hvor producenterne tidligere har haft vanskeligt ved at levere fyldestgørende dokumentation
for produktets energieffektivitet.
Tabel 1. Resultater af gennemførte tilsyn i 2015
Laboratoriemåling

Teknisk
dokumentation

Antal
testede
produkter

Overholder krav
fra
ecodesign

Overholder krav
fra energimærkning

Antal
produkter
kontrolleret

Overholder
krav

Køle-/fryseskabe

13

6 (46%)

6 (46%)

10

3 (30%)

Støvsugere

6

5 (80%)

5 (80%)

-

-

Computere

6

6 (100%)

6 (100%)

-

-

Luft til luftvarmepumper

-

-

-

6

1 (17%)

Mobile klimaanlæg

4

1 (25%)

1 (25%)

8

4 (50%)

Vandpumper

3

3 (100%)

-

-

-

-

-

9

6 (67%)

5 (100%)

5 (100%)

-

-

-

-

8

2 (25%)

14

4 (19%)

4 (19%)

10

7 (70%)

Varmtvandsbeholdere

-

-

-

1

0 (0%)

TV-apparater

-

-

-

1

1 (100%)

Produkter i alt

51 stk.

Produktgruppe

Ventilatorer
Eksterne
strømforsyninger

5

Emhætter
Lyskilder

53 stk.

Som det fremgår af tabel 1 er der i 2015 gennemført 104 kontroller af i alt 96 produktmodeller,
idet otte produktmodeller både fik deres dokumentation tjekket og blev kontrolmålt i laboratorium. Enkelte af kontrollerne er gennemført på baggrund af modtagne anmeldelser om
uoverensstemmelser mellem oplyste og faktiske værdier.
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Antallet af påbud er øget i 2015. I 2015 blev der udstedt 12 påbud, mens antallet kun var tre i
2014.
Foruden de i tabellen anførte kontroller er der i løbet af året gennemført undersøgelse af 51
produkter fordelt på følgende temaer:
•

Vejledende kontrolindsats af netværksprodukter (som f.eks. routere, modems og HiFiudstyr)

•

Undersøgelse af, hvorvidt speciallyskilder opfylder kriterierne for at kunne anses for
specielle, eller om lyskilderne var almindelige glødepærer egnet til boligbelysning

•

Gennemgang af offentligt tilgængelige producenthjemmesider med henblik på at
kontrollere, om producenter og importører af elektriske motorer inkluderer de
obligatoriske oplysninger på deres hjemmesider

Som del af EU-projektet, EEPLIANT er der tillige påbegyndt kontrol af 17 LED-lyskilder på det
danske marked. Kontrollen omfatter dokumentation, kontrol af oplysninger på emballage samt
leverandørens websider og kontrolmåling. Læs mere om projektet i afsnit 4.4.2 om Projektsamarbejde i EU.

Uddybende informationer om de enkelte produktkategorier
Køle-/fryseskabe
Af tabel 1 fremgår det, at køle-/fryseskabe fortsat har en utilfredsstillende høj andel af produkter, der ikke opfylder energikravene eller har et for positivt energimærke. Dermed ligger resultatet for 2015 på niveau med resultatet fra kontrollen i 2014, hvor 52% af produkterne ikke
overholder krav. I 2012 og 2013 var det ca. 40% af produkterne, der ikke overholdt kravene.
Dokumentkontrol for køle-/fryseskabe viser, at ingen producent er i stand til at fremsende
fyldestgørende dokumentation, første gang sekretariatet anmoder om det. Tre leverandører
rettede manglerne efter vejledning fra sekretariatet. Først efter fremsendelse af en underretning om overtrædelse af reglerne retter de resterende syv leverandører op.
Mobile klimaanlæg
Dokumentkontrollen viste, at der for mere end en tredjedel af produkterne ikke fandtes
dokumentation for, at minimumskravene til køleeffektivitet var opfyldte. Efterfølgende kontrolmålinger viste desuden, at kun ét ud af fire testede produkter reelt levede op til minimumskravene. Producenterne af fem ud af 10 kontrollerede anlæg valgte at trække produkterne
tilbage fra markedet.
Luft til luft-varmepumper
Energistyrelsen har siden 2011 prioriteret tilsyn på dette område. Tidligere tilsyn har vist, at
en række produkter ikke opfylder mindstekrav til effektivitet. Derfor udføres løbende tilsyn på
nye produkter på markedet. Som det ses af tabellen, kan kun én producent dokumentere de
oplyste værdier for produktet.
Emhætter
Emhætter blev omfattet af ecodesign- og energimærkningskrav i begyndelsen af 2015 og har
i 2015 været under tilsyn for første gang. Kun én ud af otte producenter kunne umiddelbart
fremsende korrekt teknisk dokumentation i forbindelse med sekretariatets anmodning herom.

9

Figur 3. Procesflow i tilsynsarbejdet
Sagen
lukkes

10 dage
Deadline jf. lovgivning

Anmodning

5 dage
Deadline jf. retningslinjer

Fyldestgørende
/overensstemmende

Vurdering og vejledning

Konklussion
Ikke fyldestgørende
/ikke overensstemmende

Yderligere
dokumentation
/kommentarer

Brev

Overdragelse
til
Energistyrelsen

Frivilligt
forlig

Tid

Som det illustreres med figur 3, er udfordringen at gøre vurderings- og vejledningsperioden
så effektiv og kort som mulig samtidig med at sikre en ensartet og serviceminded sagsbehandling. Erfaringen igennem de seneste år viser, at målrettet information og vejledning, som
f.eks. branchemøder, er med til at afkorte denne periode for tilsynene.
Flere oplysninger om sekretariatet’s opgaver findes her: www.ens.dk/forbrug-besparelser/
apparater-produkter/tilsyn-kontrol/sekretariat-ecodesign-energimaerkning
Offentliggørelse af tilsynsresultater findes her:
www.ens.dk/forbrug-besparelser/apparater-produkter/tilsyn-kontrol/kontrolresultater

4.1.2. Butikskontrol 2015
Sekretariatet har hen over sommeren 2015 udført kontrol af energimærkningen af 2.475
energirelaterede produkter udstillet i 35 butikker.
Resultatet af butikskontrollen 2015 viser, at der er sket en forbedring i andelen af korrekt
mærkede produkter, når der sammenlignes med resultaterne fra 2011 og 2013. Hvor det
tidligere har været op i mod hvert 3. produkt i butikkerne, der ikke var udstyret med det
lovpligtige energimærke, er det nu næsten 90% af produkterne, der mærkes korrekt.
Tabel 2. Resultater fra butikskontrollerne 2013 og 2015

Antal kontrollerede produkter

2013

2015

2.378

2.475

Antal produkter med ikke korrekt energimærke

683

251

Andel produkter med ikke korrekt energimærke

29%

10%

Antal kontrollerede butikker

38

35

Antal butikker med fejlmærkning

30

11

Andel butikker med fejlmærkning

79%

31%

STOP
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Ovne og klimaanlæg har fortsat den største andel af fejl i mærkningen. Således har klimaanlæg en fejlmærkningsandel på 46%, og ovne en andel på 30%. Efter dialog og genbesøg i
butikker, som havde mere end 10% fejl i mærkningen, har butikkerne rettet op, så udstillede
produkter er blevet forsynet med det lovpligtige energimærke. For to af de kontrollerede butikker var det dog nødvendigt at udstede påbud for at få dem til at overholde kravene.
Sideløbende med tilsynet er der gennemført en screening af mærkningen på nye produktkategorier, som inden for det seneste år er blevet omfattet af krav om energimærkningskrav.
Tabel 3. Resultater fra screeningen 2015
Udbredelsesprocent
Lysarmaturer

60%

Støvsugere

65%

Emhætter

23%

En væsentlig begrundelse for at gennemføre screening og ikke et egentlig tilsyn er, at det
er meget ressourcekrævende at gennemføre tilsyn, når det drejer sig om en ny mærkning.
Udfordringen består i, at der ikke er krav til mærkning af produkter, som er markedsført, inden
reglerne om mærkning fik virkning. Det kan kræve et større udredningsarbejde at afgøre,
hvornår et produkt reelt er ”bragt i omsætning”, og det er afgørende for, om det pågældende
eksemplar skal følge nye regler. Derfor har Energistyrelsen for de nye produkttyper valgt at
screene i stedet for at gennemføre egentlige inspektioner. Resultaterne fra screeningerne er
efterfølgende anvendt til at vejlede butikkerne om reglerne.
Tilsynsresultaterne fra 2013 og 2015 viser, at andelen af fejl falder, når:
•

Energimærket har eksisteret i længere tid for produktkategorien

•

Der tidligere er blevet gennemført tilsyn

•

Forhandlerne har modtaget vejledning i korrekt energimærkning

Resultatet på 10% fejlmærkning er er væsentlig bedre end de butikstjek, som Det Økologiske
Råd3 og Forbrugerrådet TÆNK gennemførte i efteråret 2014. Her blev der fundet fejl i energimærkerne i omkring en tredjedel af de kontrollerede produkter.
Den store forskel i antallet af mærkningsfejl kan skyldes, at de to undersøgelser er gennemført efter forskellige metoder, især har størrelsen og produktsortiment i butikken stor
indflydelse på resultatet. Derfor tog Energistyrelsen i efteråret 2015 initiativ til at intensivere
samarbejdet med interessenterne fra Forbrugerrådet/TÆNK, Det Økologiske Råd, Dansk
Erhverv og FEHA, Foreningen af Producenter og Importører af Hårde Hvidevarer. Målet er at
opnå enighed om en metode, som kan danne grundlag for den markedskontrol af butikkernes
energimærkning, som Energistyrelsen gennemfører i 2016.

3. Økologisk Råd deltager i projektet ”Market Watch” sammen med 15 andre europæiske NGO-organisationer.
En del af projektet har omhandlet synlig energimærkning af produkter i butikslokaler. DØR kan tjekke eller besigtige,
men de må ikke kontrollere. Det kan alene myndighederne og de virksomheder, som myndighederne bemyndiger her til.
Se mere om undersøgelsen på siden her: www.market-watch.dk/shops/butiksbesoeg_foraar_2014/
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Energimærkning i køkkenforretninger
Erfaringerne viser, at der har været en særlig høj andel af fejlmærkning i køkkenforretninger.
Udfordringen er her at skelne mellem hvidevarer, der anvendes som ”udstillingsattrapper” og
hvidevarer, der rent faktisk udbydes til salg. Derfor har Energistyrelsen i slutningen af 2015
prioriteret en indsats, som omfatter kontrol af energimærkningen i 35 køkkenbutikker. Tilsynet
er endnu ikke afsluttet. Der er blevet foretaget opfølgende kontrolbesøg i 11 ud af 35 butikker
og efterfølgende holdt dialogmøder med tre af de større køkkenkæder.

4.1.3 Mærkning i webbutikker
Nye regler om energimærkning af produkter, som sælges via internettet, fik virkning fra
1. januar 2015. Branchens aktører blev informeret om de nye regler, og der blev allerede i 2014
udarbejdet og udsendt en undervisningsfilm, som viser, hvordan reglerne kan efterleves.
Undervisningsfilmen findes på Energistyrelsen hjemmeside, www.ens.dk og blev desuden
distribueret til forhandlere med salg via webbutikker.
Som opfølgning på de nye regler gennemførtes i sommeren 2015 en screening af, hvorvidt
webshops viser energimærket og databladet korrekt. Det er et krav, at både energimærke og
datablad vises i umiddelbar nærhed af produktets pris. Der blev således i første omgang fokuseret på, at webshoppen løser opgaven korrekt, og ikke på, om alle de produkter, som skulle
være mærkede, også var mærkede. På trods af den omfattende informations- og vejledningsindsats viste screeningen et skuffende resultat. Derfor følges screeningen op med et regulært
tilsyn i 2016.

4.2. Vejledning
Som nævnt valgte Energistyrelsen i 2015 fortsat at prioritere information og vejledning af
producenter for derigennem at gøre producenterne mere selvhjulpne til at forstå, opfylde og
dokumentere overholdelse af lovkrav for derved at opnå, at flere produkter opfylder kravene i
efterfølgende kontroller.
Følgende vejledningsopgaver er blevet gennemført i 2015:
•

Branchemøder/workshops

•

Skriftlige vejledninger

•

Undervisningsfilm for butiksansatte

•

Målrettet undervisning af butiksansatte og indkøbere

•

Information på www.ens.dk (løbende opdateringer af lovoversigter, oversigt over
målestandarder, FAQ mv.)

•

Informationsindsats over for forbrugerne

4.2.1. Branchemøder/workshop
Erfaringerne fra især kontrol af dokumentation viser, at mange leverandører ikke forstår
kravene i forordningerne. Derfor indebærer et tilsyn ofte et stort antal breve om overtrædelser/mangler og flere samtaler med vejledning fra sekretariatet. En proces, som begge parter
ønsker at minimere.
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Derfor har sekretariatet efter aftale med Energistyrelsen videreudviklet konceptet for branchemøder/seminarer fra 2014, specielt indenfor brancher, som bliver mødt af krav om energimærkning og/eller ecodesign for første gang, eller hvor energikravene skærpes betydeligt.
Erfaringer viser, at møderne kan skabe en fælles forståelse og et godt udgangspunkt for en
positiv dialog mellem den enkelte virksomhed og sekretariatet. Sekretariatet har konstateret,
at virksomhederne efterfølgende uopfordret henvender sig med yderligere og mere specifikke spørgsmål.
I 2015 blev der afholdt ni informationsmøder over hele landet målrettet opvarmningsanlæg,
som fra september 2015 blev omfattet af både ecodesign- og energimærkningskrav. Møderne
blev gennemført i samarbejde med brancheforeninger og har været rettet mod leverandører
af anlæg, men også vvs-installatører, der med de nye regler har fået et ”forhandleransvar”,
deltog. Det er installatørens pligt at vise forbrugeren energimærket og at formidle en række
oplysninger om de opvarmningsanlæg, som installatøren tilbyder.
Ligeledes har der været afholdt et seminar for lysbranchen, hvor mere end 70 forhandlere,
producenter og grossister deltog. Formålet var at formidle kravene til lyskilder og lysarmaturer
på en letforståelig måde samt at indsamle forslag fra producenter og forhandlere om informationstiltag overfor forbrugere og butiksmedarbejdere.

4.2.2. Skriftlige vejledninger
Energistyrelsen udarbejder løbende skriftligt vejledningsmateriale til producenter, forhandlere
og slutbrugere. Vejledningsmaterialet viser hvordan markedsaktørerne kan opfylde kravene i
forordningerne samt gør forordningerne og deres tekniske bilag letforståeligt.

4.2.3. Undervisningsfilm
Energimærkningslovgivningen har blandt andet til formål at sikre forbrugerne oplysninger om
energirelaterede produkters energieffektivitet og energiforbrug. Ved at tydeliggøre produkternes energieffektivitet på en let forståelig måde gives forbrugerne mulighed for at vælge de
mere energieffektive produkter. Forbrugernes købspræferencer vil tilskynde fabrikanterne til
at udvikle og markedsføre produkter, som er mere energieffektive end konkurrenternes.
Butikspersonalet har kontakt med forbrugerne i anskaffelsessituationen og for at styrke
butikspersonalets forudsætninger for at vejlede forbrugerne, har sekretariatet efter pålæg fra
Energistyrelsen udarbejdet fire korte undervisningsfilm hver på 6-10 min. Hver film afsluttes
med en række online spørgsmål, således at de ansatte kan tjekke deres forståelse af stoffet.
Undervisningsfilmene er blevet tilbudt til kædeforretninger inden for følgende brancher:
Hvidevarer, belysning og elektronik. Initiativet er blevet godt modtaget, og mere end 250
butikker og over 500 ansatte har deltaget. Det er derfor besluttet at udvide udvalget af film og
at fortsætte projektet i 2016.
En af filmene kan ses her: www.sparenergi.dk/forbruger/el/energimaerkning-af-apparater/
spoergeskema-om-koele-fryseskabe-og-ovne
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4.2.4. Målrettet undervisning
Der er gennemført foredrag for butiksmedarbejdere og administrativt ansatte fra fem større
butikskæder. Foredragene havde til formål at sikre, at de ansatte kender til ecodesign- og
energimærkningskravene. Da de større butikskæder typisk også selv importerer produkter fra
lande udenfor EU, blev der i undervisningen lagt specielt vægt på importørenes forpligtelser.
Undervisningsmateriale for samtlige produktkategorier, som er omfattet af energimærkning
og ecodesign, er udarbejdet. Materialet skal anvendes til at kunne gennemføre en effektiv
undervisning af ansatte hos producenter, grosister og butikker. Undervisningsmaterialet vil
kunne downloades fra ens.dk, hvorved aktørerne også selv har mulighed for at benytte
materialet i undervisning/orientering med egne lærerkræfter.

4.2.5. Information på ens.dk
Sekretariatet bidrager til at opdatere information på ens.dk om ecodesign og energimærkning af produkter. Informationen er særligt målrettet producenter, importører og forhandlere.
Informationen omfatter resultater af markedstilsyn, opdatering af oversigter over lovgivning
og målestandarder mv. I 2015 er der endvidere opbygget en FAQ (ofte stillede spørgsmål og
tilhørende svar) for en række udvalgte produkter, hvor sekretariatet typisk får mange spørgsmål. Denne FAQ vil løbende blive udbygget med yderligere spørgsmål/svar.

4.2.6. Informationsindsatsen over for forbrugerne
Sekretariatet har efter aftale med Energistyrelsen ligeledes intensiveret informationsindsatsen over for forbrugerne:
•

Nyt informationsmateriale (butiksmaterialer og foldere) til brug i butikker

•

Redaktionelle radioindslag til brug for især lokalradiostationer med information og vejledning om energimærket

•

Udsendelse af pressemeddelelser ved nyheder

4.3. Henvendelser og anmeldelser
4.3.1. Henvendelser
Siden sekretariatet blev etableret i 2011 og frem til 2014 er antallet af uopfordrede henvendelser fra både borgere, forhandlere, installatører, importører og producenter steget. I 2015
synes det at have fundet sit naturligt leje på lidt over 400 henvendelser per år.
Tabel 4. Antallet af henvendelser til sekretariatet i årene 2011-2015

Antal henvendelser

2015

2014

2013

2012

2011

426

463

227

100

69

Det er primært henvendelser fra producenter og importører. Forbrugerhenvendelser kommer
på en anden plads, mens henvendelser fra forhandlere kommer ind som nummer 3. Omkring
55% af henvendelserne drejer sig om ecodesign eller energimærkning. De øvrige 45% handler om alt lige fra spørgsmål om gode råd ved udskiftning af produkt i hjemmet til spørgsmål
om butiksmaterialer. Det er især inden for det brede område opvarmningsprodukter, at der i
sidste halvdel af 2015 har været mange henvendelser, men også spørgsmål om lyskilder og
belysningsarmaturer har været hyppige.
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Udover de nævnte henvendelser har sekretariatet haft 89 henvendelser specifikt om Energistyrelsens Varmepumpeliste. Her er det især forbrugere og energiselskaber, der har spørgsmål om regler og produkter.
Sekretariatets gennemsnitlige svartid (for det første svar i en korrespondance) er fire timer.
I en afgrænset periode, fra 7. april til 1. september 2015, har sekretariatets medarbejdere
efter endt besvarelse af en henvendelse sendt ”kunden” et kort elektronisk spørgeskema
med spørgsmål om hvordan spørgerens vurderer sekretariatets håndtering af hans/hendes spørgsmål. Spørgeskemaet blev udsendt til 81 brugere og blev returneret udfyldt af 45
respondenter. Det svarer til en svarprocent på 56%.
Resultatet af undersøgelsen viser, at brugerne er meget tilfredse med sekretariatets håndtering af deres henvendelser:
•

78% af respondenterne vurderer, at de har modtaget en brugbar tilbagemelding

•

91% af respondenterne har tilkendegivet, at de vil - eller vil overveje at henvende sig igen

•

80% vil meget sandsynligt eller sandsynligvis anbefale sekretariatet til andre

4.3.2. Anmeldelser
Sekretariatet har i årets løb modtaget enkelte anmeldelser om produkter, der ikke umiddelbart
anses for at leve op til gældende krav. Anmeldelserne er kommet fra forbrugere, som mener,
at produktet ikke lever op til det lovede, og fra (konkurrerende) virksomheder, der mener, at
det er usandsynligt, at et produkt kan leve op til det, som oplyses på emballagen. Alle anmeldelser behandles særskilt og der foretages en vurdering fra sag til sag.
Sekretariatet har desuden samarbejdet med SKAT, som fem gange i løbet af 2015 har tilbageholdt importerede glødepærer, der ikke har været lovlige på EU-markedet i flere år.
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4.4. Bistand til Energistyrelsens internationale samarbejde
Energistyrelsen har inddraget sekretariatet i det internationale samarbejde om markedstilsyn og kontrol af energirelaterede produkter, som styrelsen deltager i. Den danske kontrol af
leverandørernes dokumentation for at produktet lever op til ecodesign- og/eller energimærkningskrav ses endnu ikke i ret mange andre EU-lande. Med henblik på at udnytte de samlede
europæiske ressourcer til markedstilsyn bedst muligt bidrager Energistyrelsen til udbredelsen af de danske erfaringer med et omkostningseffektivt markedstilsyn, hvor den relavtiv
billige kontrol af producentens egen dokumentation suppleres med kontrolmålinger i akkrediterede laboratorier. Både Energistyrelsen og sekretariatet deltager i de halvårlige møder med
EU-Kommissionen og de øvrige europæiske tilsynsmyndigheder.

4.4.1. Nordisk samarbejde
De nordiske tilsynsmyndigheder samarbejder om bl.a. fælles vejledningsmaterialer støttet
med midler fra Nordisk Ministerråd. Som led i det danske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2015 var Energistyrelsen og sekretariatet vært for en nordisk tilsynskonference, hvor
repræsentanter fra tilsynsmyndighederne i de øvrige nordiske lande og repræsentanter fra
myndighederne i de baltiske lande, Polen og Holland også deltog.

4.4.2. Projektsamarbejde i EU
Krav i forordninger om energimærkning og ecodesign får virkning i alle EU-lande samtidigt.
EU-Kommissionen søger på forskellig måde at stimulere markedskontrollen, og at kravene
fortolkes ens i medlemslandene.
I foråret 2015 afsluttedes ECOPLIANT-projektet, hvor en række koordinerede tilsynsaktiviteter blev gennemført. Resultater, f.eks. i form af en ”Best Practice Guide” og rapporter for de
enkelte delprojekter, kan ses på siden her: www. ecopliant.eu/wp2-reports-establish-bestpractice/
Sommeren 2015 blev et opfølgende projekt igangsat, EEPLIANT, med deltagelse af tilsynsmyndigheder fra 12 EU-lande. Formålet er videreudvikle den beskrevne ”best practice”
for kontrol og at afprøve den på andre produkter end de, som ECOPLIANT-projektet
fokuserede på.
Ved at arbejde sammen på tværs af landene omkring tilsynsprojekter deles erfaringerne, og
hvert lands vidensniveau forbedres. Gennem en arbejdsdeling øges det samlede antal af
kontrollerede produkter, fordi der ikke foretages kontrol af de samme produkter i flere lande.
Det er med til at sikre en mere omkostningseffektiv europæisk markedskontrol.
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Bilag A
Produkter omfattet af forordninger om miljøvenligt design (ecodesign).
Produkter markeret med * er også omfattet af energimærkning
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*
Emhætter til husholdninger*
Kogeplader til husholdninger
Transformere til eldistribution
Kedler til varmeanlæg*
Varmepumper til varmeanlæg*
Vandvarmere*
Varmtvandsbeholdere*

Forordninger, der er vedtaget, men ikke fået virkning
pr. 31. december 2015
Ventilationsaggregater* (kravene har virkning fra 1. januar 2016)
Professionelle køleskabe og fryseskabe* (kravene har virkning fra 1. juli 2016)
Blæstkølere/frysere (kravene har virkning fra 1. juli 2016)
Kondenseringsenheder (kravene har virkning fra 1. juli 2016)
Væskekølere - medium og lav temperatur (kravene har virkning fra 1. juli 2016)
Fastbrændselskedler* (energimærkningskravene har virkning fra 1. april 2017, ecodesignkravene
fra 1. januar 2020)
Lokal rumopvarmning* (kravene har virkning fra 1. januar 2018)
Lokal rumopvarmning fast brændsel* (kravene har virkning fra 1. januar 2022)
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Bilag B
Besøgsstatistik vedr. underside på ens.dk
om offentliggørelse af tilsynsresultater
Indledning
Energistyrelsens offentliggør løbende resultater af tilsynet med, hvorvidt produkter lever op
til kravene i henholdsvist Ecodesign- og Energimærkningsforordningerne.
Resultaterne af tilsynene bliver løbende offentliggjort på en side af ens.dk, som hedder:
www.ens.dk/forbrug-besparelser/apparater-produkter/tilsyn-kontrol/kontrolresultater
Formålet med at offentliggøre tilsynsresultaterne er at skabe gennemsigtighed for forbrugere,
producenter, importører og forhandlere samt for pressen.

Besøgsstatistik
Lavt besøgstal i forhold til potentialet
Besøgsstatistikken viser en nedadgående tendens, og at antallet af besøgende er på et meget
lavt niveau, når det sammenlignes med besøg på SparEnergi.dk.
Tabel A. Antal af besøg i alt for perioderne 2013-2014 og 2014-2015
Besøg

Heraf genbesøg

2013/2014 4

3.741

261

2014/2015

2.563

156

5

Sættes besøgstallet i forhold til en tilsvarende side på SparEnergi.dk, understreges det
yderligere, at besøgstallet for siden med offentliggørelse af markedskontrollen er alt for lavt.
F.eks. er besøgstallet på den side på SparEnergi.dk, som omhandler Energimærkning, på
8.850 stk.6 om året.

Få genbesøg
Lidt over 90% af de besøgende er unikke, - dvs. de besøgende kommer ikke retur til siden –
og antallet af tilbagevendende besøgende er meget lavt (261). Dette indikerer, at siden ikke er
interessant for brugerne.

De besøgende er interne
Over 80% af de besøgende kommer fra andre sider, som er drevet af Energistyrelsen. Kun 1%
kommer direkte fra søgemaskiner, hvilket er usædvanligt lavt for en hjemmeside med aktuel
og relevant forbrugerinformation.

Få besøgende fra SparEnergi.dk
Af de 80%, der kommer fra Energistyrelsens egne sider er det kun 12%, der kommer fra
SparEnergi.dk. Det indikerer, at der er en mulighed for at skaffe yderligere ”trafik” til siden fra
SparEnergi.dk.
4.

1. august 2013 til 31. juli 2014

5.

1. august 2014 til 31. juli 2015

6. 1. august 2014 til 31. juli 2015

