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1. Indledning
Reglerne om energimærkning og ecodesign vedtages af EU, mens de enkelte medlemsstater 
har ansvaret for markedskontrollen i deres respektive lande. I Danmark er det Energistyrelsen, 
der har ansvaret for markedskontrollen. Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af 
Produkter (SEE) har siden 2011 gennemført og koordineret tilsyn på vegne af Energistyrelsen. 

Ecodesign og energimærkning bidrager til store energibesparelser i EU. En effektiv markeds-
kontrol er en forudsætning for udnyttelse af potentialet for energibesparelser, beskyttelse af 
forbrugere mod en skjult ekstra energiregning. Desuden beskytter en effektiv markedskontrol 
den europæiske industri mod unfair konkurrence fra importerede lavprisprodukter, der ikke 
lever op til energikravene. 

Årsrapporten beskriver SEE’s aktiviteter i 2016. Årsrapporten indeholder en beskrivelse af de 
gennemførte tilsyn, resultaterne heraf samt øvrige aktiviteter.  
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 2. Ecodesign og Energimærkning
Energimærkede produkter skal have et energimærke, der klassificerer produktet efter energi-
effektivitet. Mærket skal være placeret synligt på produktet, når det er udstillet til salg i en butik. 
Energiklassen skal fremgå af annoncer og reklamer – og både energimærke og et datablad skal 
vises, når et energimærket produkt udbydes til salg på internettet. Et datablad er et dokument/
skema med standardiserede oplysninger om et energimærket produkt. 

 
Ecodesign fastsætter mindstekrav til produkters energieffektivitet og andre væsentlige for-
brugs- og miljøaspekter. Produkter der ikke overholder mindstekravene må ikke markedsføres 
i EU og EØS-landene. Det medfører, at de energi- og miljømæssigt dårligste produkter gradvist 
fjernes fra markedet. 

På begge områder er der krav om, at en række oplysninger skal være stillet til rådighed for 
forbrugerne på hjemmesider, datablade eller i brugermanualer. Desuden skal den ansvarlige 
producent eller importør (herefter kaldet leverandør) have dokumentation for, at kravene over-
holdes samt, at oplyste værdier og egenskaber er korrekte, herunder også energiklassen. 

Mere information
• Bilag A: Samlet oversigt over produkter, som er omfattet af ecodesign og energimærkning 

per 1. februar 2017. 

• Link til oversigt med dansk og europæisk (EU) lovgivning: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/
Energikrav/lovoversigt_em_ed_med_maalestandarder.pdf
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3. Sekretariatets aktiviteter
SEE’s aktiviteterne kan inddeles i fire hovedområder:

Tilsyn Vejledning

Anmeldelser og henvendelser
Bistand til Energistyrelsens 

internationale arbejde

 

3.1. Tilsyn
Tilsyn skal sikre, at produkter omfattet af regler om energimærkning og ecodesign overholder 
reglerne, når de markedsføres og udbydes til salg i Danmark.

Tilsynsopgaven rummer både kontrol af leverandørens dokumentation og kontrolmåling af 
tilfældigt udvalgte produkteksemplarer i et testlaboratorium.

Ved kontrol af dokumentation skal leverandøren bevise, at oplysningerne på energimærket, 
databladet o. lign. er korrekte, og at ecodesignkrav er overholdt f.eks. ved fremsendelse af 
testrapporter.

Tilsyn omfatter også kontrol af korrekt og synlig energimærkning på udstillede produkter i  
butikslokaler samt kontrol af, at de krævede oplysninger findes i trykte annoncer og web- 
butikker. Ligeledes omfatter tilsyn kontrol af, om leverandøren oplyser de pligtige produkt- 
informationer på dennes frit tilgængelige hjemmeside.

3.2. Vejledning
For produkter, der ikke tidligere har været omfattet af ecodesign og energimærkning, er det  
ofte svært for leverandører og forhandlere at sætte sig ind i reglerne og at overholde dem. 
Endvidere er reglerne for mange produkter komplekse og svære at forstå. 

Energistyrelsen prioriterer derfor information og vejledning til leverandører og forhandlere højt. 
Baggrunden er en forventning om, at øget vejledning på længere sigt vil resultere i, at leveran-
dørerne bliver mere selvhjulpne med hensyn til at opfylde og dokumentere overholdelse af krav. 
Dermed kommer flere produkter reelt til at opfylde reglerne.

3.3. Anmeldelser og henvendelser
Udover at føre tilsyn og vejlede bistår SEE Energistyrelsen med at besvare indkomne henven-
delser fra leverandører/forhandlere/slutbrugere samt at behandle indkomne anmeldelser om 
produkter, leverandører og forhandlere, hvor energikravene umiddelbart ikke synes at blive 
overholdt. 

3.4. Internationalt samarbejde
Energistyrelsen deltager i internationalt samarbejde både på nordisk plan, i EU-regi og på 
globalt niveau. Dette prioriteres for at omkostningseffektivisere, udveksle erfaringer til udvikling 
af tilsynsarbejdet samt opnå sparring vedrørende de udfordringer, der opstår i forbindelse med 
tilsynsarbejdet. 
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4. Gennemførte markedstilsyn i 2016  
     og resultater
SEE har i 2016 gennemført betydeligt flere markedstilsyn end i 2015. Antallet af laboratorie-
målinger er næsten fordoblet, mens der er udført mere end dobbelt så mange kontroller af 
teknisk dokumentation. I 2015 prioriterede Energistyrelsen informationsaktiviteter og andre 
undersøgelser, som ikke var reelle tilsyn. Omfanget af tilsyn i 2016 er det højeste siden 2011. 

4.1 Laboratoriemålinger
SEE har i 2016 gennemført laboratoriemålinger for 84 produkteksemplarer (i det følgende 
benævnt produkter) fordelt på 11 forskellige typer af produkter. Alle de testede produkter er 
omfattet af ecodesignkrav, mens 58 af produkterne ligeledes er omfattet af krav om energi-
mærkning. Kontrolmålinger er foretaget i akkrediterede testlaboratorier, som er udvalgt af 
Energistyrelsen. 

Oversigt over testede produkter fremgår af tabel 1 nedenfor.

Resultater af laboratoriemålinger:

• 81% af de kontrolmålte produkter opfylder ecodesignkravene 

• For 62% af de testede energimærkede produkter underbygger resultaterne energiklassen 
og andre oplyste data for produktet. 

• Alle kontrollerede ovne består kontrollen både for ecodesign og energimærkning

• Alle de testede tv er energimærket korrekt, mens 75% af tv-apparaterne overholder  
ecodesignkravene

• For emhætter og tørretumblere er det 50% af de kontrolmålte produkter, der lever op  
til kravene både for ecodesign og energimærkning og/eller producentens deklaration. 
Resultat for tørretumblere har baggrund i test af 1 eksemplar, og tilsynet er endnu ikke  
helt afsluttet.

4.2. Kontrol af teknisk dokumentation
Der er i 2016 kontrolleret teknisk dokumentation for 112 produkter fordelt på 11 forskellige 
typer af produkter. 

Resultater af kontrol af teknisk dokumentation:

• For 55% af produkterne leverer leverandøren den krævede tekniske dokumentation 

• For ovne, tørretumblere og ventilationsaggregater har en stor andel af leverandørerne  
leveret dokumentation, der lever op til kravene. Det skal bemærkes, at sidstnævnte  
produktkategori blev kontrolleret for første gang i 2016 

• For fem produktkategorier kan under halvdelen af leverandørerne levere den krævede 
dokumentation. Det gælder for vinkøleskabe, mobile klimaanlæg, opvarmningsanlæg, 
herunder især luft til vand- og væske til vand-varmepumper og lyskilder.  
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Tabel 1. Resultater af laboratoriemålinger og kontrol af teknisk dokumentation.

Laboratoriemåling
Teknisk 

dokumentation

Produktgruppe Antal 
testede 

produkter
ecodesign

Overholder 
krav fra  

ecodesign

Antal 
testede 

produkter
energi-

mærkning

Overholder 
krav fra 
energi-

mærkning

Antal 
produkter 

kontrolleret

Over-
holder krav

Køle/frys-apparater * 10 9 (90%) 10 9 (90%)

Vinkøleskabe * 20 20 (100%) 20 8 (40%) 16 5 (31%)

TV-apparater * 4 3 (75%) 4 4 (100%)  -  -

Ovne 5 5 (100%) 5 5 (100%) 10 8 (80%)

Emhætter 6 3 (50%) 6 3 (50%)  -  -

Tørretumblere * 10 5 (50%) 10 5 (50%) 10 9 (90%)

Lyskilder (EEPliant)  -  -  -  - 7 2 (29%)

Mobile klimaanlæg 3 2 (67%) 3 2 (67%) 6 3 (50%)

Luft/luft-varmepumper *  -  -  -  - 14 8 (57%)

Elmotor i ikke-reguleret 
produkt *

3 2 (67%) -  -  -  -

Elmotorer i vandpumper/
ventilatorer *

3 2 (67%) -  -  -  -

Elmotorer * 17 15 (88%) -  -  -  -

Ventilatorer 3 2 (67%) -  -  -  -

Opvarmningsanlæg *  -  -  -  - 18 5 (28%)

Gaskedler * 1 1 (100%) 1 1 (100%) 4 0

Vandvarmere *  -  -  -  - 7 5 (71%)

Varmtvandsbeholder *  -  -  -  - 9 6 (67%)

Ventilationsaggregater  -  -  -  - 11 11 (100%)

Produkter i alt 85 69 (81%) 59 37 (63%) 123 66 (55%)

* Enkelte sager i tilsynet er ikke afsluttet pt.  

4.3. Kommentarer til resultaterne
Samlet set er der en stor andel af de kontrollerede produkter, der ikke overholder ecodesign- 
og energimærkekravene. Endvidere indsender mange leverandører ikke den krævede tekni-
ske dokumentation. Nedenfor er en række kommentarer til de produktkategorier, hvor der er 
særligt store problemer med at overholde kravene. 
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Vinkøleskabe 
Vinkøleskabe har været omfattet af ecodesign- og energimærkningskrav siden slutningen af 
2011. Som det fremgår af tabel 1, kan kun 40% af de kontrolmålte modeller overholde kravene 
fra energimærkningen. Med hensyn til ecodesign er vinkøleskabe kun omfattet af informa-
tionskrav – ikke af mindstekrav til energieffektiviteten. Den hyppigste fejl er uoverensstem-
melse mellem dokumentationen og den oplyste energieffektivitet. Der er også i seks tilfælde 
fejl ved den oplyste rumtemperatur, og i fire tilfælde er der fejl i det oplyste volumen. End- 
videre har tilsynet afdækket, at produkter, der udbydes som vinkøleskabe, reelt ikke er vinkøle-
skabe – men derimod simple køle-/svaleskabe. Dette ses ved oplysninger i energimærket og, 
at produkterne ikke opfylder kravene til vinkøleskabe som fx styring af luftfugtighed

Mobile klimaanlæg (air-conditioners) har igen i 2016 været under tilsyn i forsommeren, som  
er den periode, hvor det største udbud ses. For halvdelen af de kontrollerede anlæg kunne 
producenten ikke dokumentere, at mindstekravet til energieffektiviteten fra ecodesign var 
opfyldt. Yderligere ét anlæg fejlede ved en efterfølgende kontrolmåling. Tre modeller er som 
følge af tilsynet trukket tilbage fra markedet.

Elmotorer har været et højt prioriteret område i tilsynsarbejdet i hele 2016. Kontrolmåling af 
fritstående elmotorer viser, at 88% opfylder mindstekrav til energieffektiviteten fra ecodesign, 
mens det for elmotorer, der er indbygget i et andet produkt, kun er ca. 67%, som opfylder 
dette mindstekrav. Kravene til elmotorernes effektivitet er skærpet per 1. januar 2017, og af  
resultaterne fremgår det, at en del af de modeller, som pt. er aktuelle på markedet, ikke  
længere vil kunne opfylde effektivitetskravene. Energistyrelsen vil fortsætte indsatsen på 
dette område og informere EU-Kommissionen om resultaterne af tilsynet. 

Da gennemsigtighed i form af pålidelige data og information om elmotorer er vigtig for at sikre 
udbredelsen af de mest energieffektive elmotorer, valgte Energistyrelsen ligeledes at føre 
tilsyn med, om leverandørerne overholder deres informationsforpligtelser. Der er ecode-
signkrav om, at leverandører skal oplyse en række navngivne informationer for hver enkelt 
produktmodel i deres sortiment. Disse informationer skal kunne findes på leverandørens frit 
tilgængelige hjemmeside. Her er der typisk ikke tale om hjemmesider, hvor der også foregår 
salg. I forlængelse af kontrolmåling af elmotorer, er leverandørernes hjemmesider blevet 
kontrolleret. Kontrollen viste, at otte ud af 15 leverandører havde alle påkrævede informationer 
tilgængelige. 

Ovne og køle/fryseapparater til husholdninger 
Produkterne har været omfattet af energimærkningskrav i en længere årrække, og de fleste 
produkter kan overholde kravene. Ovne blev omfattet af ecodesignkrav for første gang i 2015, 
hvor også de meget gamle krav til energimærkning blev opdateret med mere tidssvarende 
krav. Det er således første gang, SEE har foretaget tilsyn af denne produktkategori. 

Opvarmningsanlæg
Forskellige typer af opvarmningsanlæg blev omfattet af ecodesign og energimærkning i  
september 2015. SEE har i 2016 gennemført kontrol for gaskedler, luft til vand-varmepumper 
og væske til vand-varmepumper. Det er første gang, at disse produktkategorier har været 
kontrolleret. Resultaterne viser, at leverandørerne har meget svært ved at fremskaffe den 
krævede dokumentation. Her skal det bemærkes, at reglerne til især varmepumperne er  
meget komplicerede, og at det drejer sig om omfangsrige data, som leverandørerne skal 
bruge til at underbygge dokumentationen med. Energistyrelsen vil følge udviklingen på  
området og fortsat arbejde på at formidle målrettet information for at sikre, at reglerne  
overholdes. Se yderligere om tilsynet for varmepumper og gaskedler under omtalen af  
EEPliant projektet senere i rapporten.
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Offentliggørelse af tilsynsresultater
Resultaterne fra de gennemførte tilsyn, opgjort per produktkategori, lægges løbende op på 
Energistyrelsens hjemmeside og kan ses nederst på siden ved at følge linket her:  
https://ens.dk/ansvarsomraader/energikrav-til-produkter/tilsyn-og-kontrol 

4.4. Butikskontrol
Energistyrelsen har i foråret 2016 i samarbejde med Dansk Erhverv, FEHA, Det Økologiske 
Råd og Forbrugerrådet TÆNK fastlagt de overordnede rammer for et omfangsrigt tilsyn på 
området for butiksmærkning. Rammerne bidrager til, at tilsynet tilrettelægges så det er  
repræsentativt i forhold til butikstyper og reelt salg. 

Butikkerne har pligt til at vise energimærket på alle udstillede produkter, der udbydes til salg, 
så forbrugerne kan orientere sig efter mærket i en købssituation. Kontrollen af butikkerne 
blev igangsat sidst på sommeren 2016, og de sidste kontrolbesøg i dette tilsyn er gennemført 
i januar 2017. Resultaterne ved det første kontrolbesøg var ikke tilfredsstillende, og Energi-
styrelsen valgte at gå i dialog med forhandlerne for at få fokus på reglerne og få rettet op på 
energimærkningen af produkter i butikslokaler. Se yderligere om samarbejdet med forhand-
lerne under afsnittet ”Vejledning”. 

Målet er, at der kun må være fejl med visning af energimærket for 10% af de udstillede pro-
dukter, der er omfattet af regler om energimærkning. Kontrollen viste imidlertid, at der er fejl 
med mærkning af op mod 20% af de udstillede produkter, og oftest fordi der slet ikke vises  
et energimærke. 

Se også den udførlige rapport over den gennemførte butikskontrol og resultaterne på Energi-
styrelsens hjemmeside https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energikrav/butikskontrol_2016.pdf

4.5.  Webkontrol
Siden 1. januar 2015 har det været lovpligtigt for webshops at vise både energimærke og  
datablad med oplysninger om produktets egenskaber, i umiddelbar nærhed af produktets 
pris. Energistyrelsen udarbejdede kort efter reglernes offentliggørelse en kort undervisnings-
film, der illustrerer kravene og, hvordan de kan opfyldes. 

Energistyrelsen udførte sommeren 2015 en screening af en række webshops for at under- 
søge, om de nye krav var blevet indarbejdet i opsætningen af deres webshop. Resultatet 
viste, at mange webshops viste hverken energimærke eller datablad, og at andre webshops 
mærkede fejlagtigt.

På baggrund heraf besluttede Energistyrelsen at gentage en målrettet informationsindsats. 
Derfor udarbejdede SEE i foråret 2016 en vejledning om kravene til visning af energimærke  
og datablad, som er sendt direkte til de webshops, der var en del af screeningen, men også  
til andre større og mindre aktører med webshops. Tilsvarende blev der udarbejdet en vejled-
ning tiltænkt udbydere af webshops og webhosting, så disse aktører også var bekendte med 
kravene til korrekt opsætning af webshops. 

https://ens.dk/ansvarsomraader/energikrav-til-produkter/tilsyn-og-kontrol
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energikrav/butikskontrol_2016.pdf
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Som opfølgning på informationsindsatsen igangsattes i 4. kvartal af 2016 et nyt tilsyn. Tilsynet 
blev gennemført for 39 webshops, som var med i screeningen i 2015 og yderligere seks for-
handlere, som ikke tidligere var kontrolleret. På trods af, at de 39 webshops var blevet tilsendt 
specifikt udfærdiget informationsmateriale om reglerne, viste første kontrol af webshops, at 
ingen af de kontrollerede webshops havde en acceptabel visning af energimærket og data-
bladet. For de seks webshops, som ikke havde været kontrolleret tidligere, havde én webshop 
opfyldt kravene fra lovgivningen. Tilsynene med de omtalte webshops er endnu ikke afslut-
tede, og arbejdet med at få rettet op på oplysningerne i deres webshop pågår.
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5. Væsentlige erfaringer og observationer  
     fra tilsynet i 2016 
Energistyrelsen har i slutningen af 2015 besluttet at skærpe sagsgangen for tilsyn. Hvor der 
tidligere har været anvendt en mere dialogbaseret tilgang, er SEE nu instrueret i at overdrage 
sager, hvor der konstateres overtrædelser tidligere i sagsforløbet end de foregående år. Det 
betyder, at ud af de 207 gennemførte tilsynssager er 32 sager overdraget til Energistyrelsen 
med henblik på at udstede et påbud om at rette op på forholdene til den berørte virksomhed. 
Til sammenligning blev der i 2015 overdraget 12 sager til Energistyrelsen, og i 2014 kun tre 
sager. 

Når SEE under et tilsyn konstaterer, at et givet produkt ikke opfylder minimumskrav eller, at 
der er uoverensstemmelser mellem det, der oplyses for produktet, og det der kan dokumen-
teres via en testrapport eller kontrolmåling, får leverandøren udstukket en række muligheder, 
der kan afslutte tilsynssagen. Leverandøren får her typisk også den mulighed at trække  
produktet og ækvivalente produkter tilbage fra markedet. I 2016 har leverandører valgt  
denne mulighed for 13 produkter, som ikke længere markedsføres i Danmark.

SEE ser et udvidet behov for vejledning om krav og forpligtelser for leverandører under tilsyn 
af specielt produkttyper, der ikke tidligere har været omfattet af kontrol (mv.). Flere produkt-
typer, som for nyligt er underlagt krav, er større og sammensatte enheder, som ventilations-
aggregater, opvarmningsanlæg, vandvarmere mv., hvor reglerne er meget komplekse og 
omfanget af data, som leverandørerne skal kunne oplyse og dokumentere, er stort. Energi-
styrelsen bruger disse erfaringer i det løbende arbejde med at prioritere aktiviteter med 
vejledning og information.

Flere produkter bliver også omfattet af krav til materialer og krav om, at leverandører skal 
stille information om adskillelse og genbrug til rådighed for genanvendelsesvirksomheder o.l. 
Energistyrelsen vil i 2017 vejlede om disse typer af krav i forbindelse med øvrige informations-
aktiviteter.
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6. Særlige indsatser
SEE har i 2016 gennemført en række særlige indsatser målrettet områder, hvor der vurderes 
at være stor risiko for, at leverandørerne ikke er opmærksomme på kravene og som konse-
kvens heraf måske ikke overholder kravene. 

6.1. Screeninger 
Energistyrelsen har i 2016 prioriteret en række kontrolaktiviteter, som ikke har direkte karakter 
af tilsyn. Der er således gennemført tre forskelligartede undersøgelser ved screening (eller 
hvor screening indgår) med det formål at afdække omfang af udfordringer for forskellige 
produkter med at opfylde kravene fra lovgivningen. Ved screeninger forstås målinger, der 
er udført under betingelser, der ikke helt kan leve op til forudsætningerne i forordninger 
og målestandarder med hensyn til f.eks. målenøjagtighed. Men betingelserne vurderes at 
være tilstrækkeligt gode til, at man kan få en rimelig indikation på produktets overholdelse af 
relevante krav. Med en screening får Energistyrelsen dermed indikationer, der kan anvendes i 
prioriteringen af både tilsyn og udarbejdelse af målrettet vejledning. 

Screeninger er anvendt på følgende områder:

• Tv-bokse (screeninger gennemført hos leverandørerne)

• Standbyforbrug (heri indgår både laboratoriemålinger og screeninger,  
hvor målinger er udført i butikker og i private hjem)

• Fastbrændselskedler

Screeninger for tv-bokse (til betalings-tv) 
I foråret 2016 blev Energistyrelsen opmærksomme på, at en ny tv-boks fra en af de største 
udbydere i Danmark ikke kunne overholde kravet til det maksimalt tilladte standbyforbrug i 
forordning (EU) nr. 1275/2008. Forbruget i standby må maksimalt udgøre 0,5 Watt (dog 1 Watt 
ved visning af statusdisplay i standbytilstand). Energistyrelsen gik i dialog med udbyderen om 
at rette op på den manglende overholdelse af kravene. På denne baggrund besluttede Energi-
styrelsen at iværksætte en undersøgelse af, om andre bokse udbudt i Danmark kan overholde 
kravene. 

I samarbejde med leverandørerne blev der gennemført en screening af, om deres tv-bokse 
overholder kravene til standbyforbrug. I alt 14 bokse fra ni leverandører blev undersøgt. 
Screeningen indikerer, at halvdelen af de undersøgte bokse ikke kan overholde kravene.  
Da der kun er tale om en screening (med håndholdt måleudstyr, hvor nøjagtigheden er mindre 
end ved laboratoriemålinger), er der behov for præcise målinger for endeligt at afgøre, om de 
overholder kravene. Leverandørerne er blevet gjort opmærksomme på de foreløbige resulta-
ter, ligesom Energistyrelsen har indskærpet, at tv-boksene skal overholde kravene. 

Standbyforbrug generelt 
Der er i 2016 gennemført en særlig indsats for at undersøge forskellige produkters over-
holdelse af ecodesignkravene vedrørende standbyforbrug. Både krav vedrørende alminde-
ligt standbyforbrug og krav vedrørende standbyforbrug for produkter, der er beregnet til at 
fungere i (inter)netværk. 
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Målinger er foretaget på målelaboratorier, hos SEE, i butikker og private hjem og hos leveran-
dører. Kun målinger gennemført på målelaboratorier er så nøjagtige, at de kan bruges i tilsyn 
til at bekræfte, hvorvidt kravene er overholdt. De øvrige målinger er mindre nøjagtige, men er 
tilstrækkeligt gode til, at de kan give en indikation af produkternes overholdelse af krav. 

Der er undersøgt i alt 111 produkter (inkl. tv-bokse, der er omtalt ovenfor). 

For emhætter og ovne er der gennemført laboratoriemålinger. Kun én emhætte overholdt  
ikke kravene. 

For de øvrige produkter er der også en meget stor del af produkterne, der kan overholde 
kravene. Den største uoverensstemmelse ses for tv-bokse og lydsystemer. 

Tabel 2. Resultater af standby-indsats

Produkt Antal
Overholder 

krav
antal (i %)

Kommentar

Emhætter 6 5 (83%)
Laboratoriemåling. Standbyforbrug  

og forbrug i slukket tilstand

Ovne 5 5 (100%) Laboratoriemåling. Standbyforbrug

Kaffemaskiner 15 15 (100%)
SEE: Standbyforbrug og tid før skift  

til standby eller slukket tilstand

Tv 31 30 (97%) Målt i butik. Standbyforbrug 

Lydsystemer 14 11 (79%) Målt i butik: Standbyforbrug 

Printere 5 5 (100%) Målt i butik: Standbyforbrug

Tv-bokse 14 7 (50%)
Hos leverandører: Standbyforbrug,  

netværksstandby (hvis relevant)  
og energistyring

Diverse produkter til 
netværk (ikke komplekse 
tv-bokse)

21 20 (95%)
Målt i private hjem:  

Netværks-standbyforbrug 

I alt 111 98 (88%)

Screening for fastbrændselskedler 
Energistyrelsen har ligeledes prioriteret en markedsscreening af aktuelle fastbrændsels- 
kedler på det danske marked. Regler om energimærkning får virkning per 1. april 2017,  
mens mindstekrav til energieffektivitet og emission først får virkning i 2020. Med screeningen 
vil Energistyrelsen undersøge, om leverandørerne har et datagrundlag for deres kedler. Leve-
randørerne skal kunne udføre beregning af energieffektivitetsindekset, der ligger til grund for 
energiklassen, som skal oplyses for kedelmodeller markedsført efter 1. april. 

Energieffektiviteten er foreløbigt bestemt for syv kedler. Sammenholdes resultaterne herfra 
med den energieffektivitet som leverandøren oplyser, ses der for fire modeller, at den målte 
værdi afviger mere fra den af leverandøren oplyste værdi end forordningen tillader. Energi-
styrelsen vil anvende resultaterne af den gennemførte screening til at gennemføre målrettet 
vejledning for denne gruppe af leverandører.
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Software for tv
I forbindelse med en mistanke om, at tv-producenter muligvis omgår reglerne for målinger  
af energiforbruget for tv, har Energistyrelsen (og flere andre lande) foretaget kontrolmålinger 
af tv. Energistyrelsen har foretaget målinger for fire tv fra forskellige producenter. Tv-erne er 
testet i overensstemmelse med de standarder, der er specificeret i de relevante forordninger 
og målestandarder. Udover standardtesten er apparaterne også blevet testet med andre film-
sekvenser end dem, der indgår i standardtesten. Måleresultaterne viser, at to af tv-apparater-
ne reagerer med et øget energiforbrug, når filmsekvensen ændres, mens dette ikke sker for 
de to øvrige tv. Energistyrelsen vi indgå i dialog med EU-Kommissionen og andre medlems-
lande, der har testet, for at komme frem til en endelig konklusion, om hvad der kan gøres for  
at undgå omgåelser af reglerne. 

7. Henvendelser og anmeldelser
SEE besvarer henvendelse fra producenter, forhandlere og slutbrugere. Energistyrelsen 
prioriterer vejledning og besvarelse af henvendelser højt, da manglende viden ikke må være 
en barriere for opfyldelse af energikravene. 

I den forbindelse er det dog essentielt at gøre aktørerne mere selvhjulpne i deres søgen efter 
svar, da dette vil gøre, at de er bedre klædt til at finde svar på fremtidige spørgsmål. Med 
tanke for dette har Energistyrelsen foretaget strukturelle ændringer som f.eks. at udbygge 
en FAQ (de hyppigst stillede spørgsmål og svar) på www.ens.dk og flytte SEE’s telefon-
nummer fra forsiden til en kontaktside på SparEnergi.dk, da det vil øge sandsynligheden for, 
at aktørerne ved egen hjælp kan finde svaret og informationen uden at kontakte SEE direkte. 
Desuden har SEE gennem længere tid i besvarelsen af alle henvendelser oplyst, hvor denne 
information ses oplyst på www.ens.dk og medsendt direkte links. 

SEE journaliserer særskilt samtlige henvendelser uden umiddelbar relation til tilsynssager  
og andre aktiviteter i SEE’s database. Antallet af henvendelser har været stigende siden 2011, 
og har i 2014-2015 fundet sit naturlige leje på omkring 400 henvendelser om året. Siden 2. 
kvartal 2016 ses et fald i antallet af henvendelser til SEE på ca. 25%. Nedgangen i antallet  
kan skyldes, at indsatsen til at gøre aktørerne mere selvhjulpne har virket, mens en anden 
mulig forklaring kan være, at en del borgere i stedet har henvendt sig til Energistyrelsens 
Rådgivningstjeneste, der blev oprettet i 2016.

Tabel 3. Antal henvendelser til SEE per år

2016 2015 2014 2013 2012 2011

Antal henvendelser 298 426 463 227 100 69

SEE har modtaget enkelte anmeldelser i 2016. Hovedparten af anmeldelserne omhandler  
annoncering af produkter i trykte annoncer og på hjemmesider. Ligeledes er der modtaget  
to anmeldelser om produkter, der af anmelderen ikke umiddelbart anses for at leve op til  
gældende krav. Anmeldelserne er kommet fra både forbrugere og virksomheder. Alle  
anmeldelser behandles særskilt, og der foretages en vurdering fra sag til sag. 
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8. Vejledning
Energistyrelsen prioriterer arbejdet med at formidle målrettet og professionel vejledning til 
markedsaktører, som berøres af krav fra energimærkning og ecodesign. 

Resultaterne fra butikskontrollen samt de gennemførte tilsyn vidner om, at aktørerne på  
markedet mangler at blive opdateret på viden om energimærknings- og ecodesignkravene. 
Derfor gennemførte Energistyrelsen i 2016 en målrettet vejledning, der her er omtalt med  
to eksempler:

Foredrag hos detailhandelskæder – især omhandlende energimærkningskravene
Foredragene tog udgangspunkt i konkrete eksempler fra de gennemførte tilsyn og butiks-
kontrol. Som en spinoff effekt af foredragene har kæderne valgt at sætte yderligere fokus på 
energieffektive produkter over for deres kunder. Dette ses bl.a. i kædernes markedsførings-
materialer såsom tilbudsaviser, hvor der i større grad køres kampagner for energieffektive 
produkter. Ligesom kæderne har bestilt væsentlig større mængder af butiksmaterialer, som 
har til opgave at informere og motivere kunderne til at vælge energieffektive produkter.

Opdatering af seks e-learning film målrettet til butiksmedarbejdere
Filmene omhandler: Køle-/fryseapparater, tv, belysning, vask, energimærket generelt og 
online energimærkning”. Undervisningsfilmen for ”online mærkning af produkter” har Nordisk 
Ministerråd valgt at få oversat til fire versioner: finsk, svensk, norsk og islandsk i regi af det 
nordiske tilsynssamarbejde, Nordsyn.

Ud over det ovenfor beskrevne prioriterer Energistyrelsen at arrangere informationsmøder 
eller bidrage med indlæg ved andre relevante arrangementer. SEE har således deltaget i  
arrangementer med indlæg om det danske markedstilsyn til seks arrangementer i 2016. 

9. Internationalt samarbejde
Energistyrelsen har også i 2016 prioriteret ressourcer til samarbejdet med de øvrige EU-
lande, herunder især energimyndighederne i de øvrige nordiske lande. SEE bistår Energisty-
relsen i de dele af dette arbejde, der har relation til markedstilsynet. 

9.1. Projektsamarbejdet, EEPliant
Energistyrelsen deltager på andet år i projekt, EEPliant. Projektet, der er støttet af EU-Kom-
missionen, skal forbedre samarbejdet mellem EU-landenes energimyndigheder med det for-
mål at forøge antallet og kvaliteten af tilsyn og derigennem opnå de besparelses-potentialer, 
som forventes opnået via ecodesign- og energimærkning. I projektet deltager repræsentanter 
fra 13 EU-lande. 

I projektet udfører myndighederne koordinerede markedstilsyn for at erfaringsudveksle og 
afstemme forventninger sideløbende med tilsynet. Der er i projektet afsat ressourcer til at 
udvikle værktøjer, der skal gøre tilsynsarbejdet enklere og føre til mere ensartet fortolkning  
af reglerne de deltagende lande imellem.
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Delprojekt WP4 omhandlende LED-lyskilder
12 landes myndigheder, med ansvar for markedstilsyn af produkter omfattet af ecodesign og/
eller energimærkning samarbejder om at kontrollere i alt 134 forskellige modeller af LED-
lyskilder, hvoraf Danmark varetager tilsynet af 17 modeller. Tilsynet er startet op i 2015, og 
resultater fra kontrol af den tekniske dokumentation for 10 lyskilder forelå inden udgangen af 
2015 og er derfor ikke en del af dette års omtalte kontrolresultater. Resultat for de resterende 
7 lyskilder ses i tabel 2.

Som en del af projektet indgår ligeledes kontrolmåling af 86 af de ovennævnte modeller af 
lyskilder. Da måling af lyskilder imidlertid både er meget omkostningstungt og langvarigt (ca. 
1 år), er der i projektet udført forsøg med screening. Her foretages indikative målinger med 
simpelt udstyr for at udpege lyskildemodeller, der synes at have den største sandsynlighed for 
at fejle ved en korrekt og fuldstændig måling. Af de 17 modeller, der er under dokumenttilsyn 
i Danmark, er otte modeller nu under kontrolmåling i et testlaboratorium. Én lyskilde klarer sig 
så dårligt, så det allerede tidligt i måleforløbet kan afgøres, at lyskilden ikke vil kunne leve op til 
kravene. Leverandøren har trukket modellen tilbage fra markedet som følge af resultatet.

Delprojekt WP6 omhandlende opvarmningsanlæg 
I dette delprojekt deltager myndigheder fra seks EU-lande i et samarbejde om at føre tilsyn 
med forskellige anlæg til opvarmning af bygninger. Nærmere bestemt gennemføres tilsyn for 
gaskedler, luft til vand- og væske til vand-varmepumper, samt elektriske kedler. Samlet set 
vil der under projektet blive kontrolleret dokumentation for 42 anlæg, alle af typen, der både 
opvarmer rum og producerer varmt brugsvand. Derudover gennemføres laboratoriemåling af 
i alt 19 forskellige anlæg. 

Energistyrelsen forestår tilsyn med kontrol af dokumentation for tre gaskedler og ni varme-
pumper. Kontrollen følges op med kontrolmåling af en gaskedel og tre varmepumper. Energi-
styrelsen har besluttet at bidrage til projektet med yderligere tilsynsresultater. Der er i 2016 
derfor kontrolleret teknisk dokumentation for yderligere 10 opvarmningsanlæg (fire luft til 
vand- og fire væske til vand-varmepumper og to gaskedler).

Endnu en opgave i projektet er at afdække, hvordan der udføres tilsyn på meget store opvarm-
ningsanlæg, som ikke er så enkle at håndtere hverken for et laboratorium eller for myndig-
hederne mht. de praktiske forhold ved at udtage og transportere sådanne store anlæg.  
Disse test gennemføres i øjeblikket, og konklusionerne foreligger ikke endnu.

Projektet løber fra foråret 2015 til sommeren 2017. Læs mere om projektet og de foreløbige 
resultater af samarbejdet om tilsyn ved at følge linket her: www.eepliant.eu 

9.2. Det nordiske samarbejde, Nordsyn
Nordsyn er et fællesnordisk samarbejde for de fem nordiske landes energimyndigheder, der 
støttes økonomisk af Nordisk Råd. SEE arbejder løbende med at udarbejde og udgive korte 
og målrettede vejledninger til producenter og importører. Dette gøres i takt med, at nye pro-
dukter mødes med krav fra lovgivningen.

Under Nordsyn-samarbejdet pågår udviklingen af en såkaldt ”web-crawler”, der kan opsamle 
oplysninger om produkter fra internettet. En test på indhentning af data omkring belysnings-
produkter er i skrivende stund ved at afdække web-crawlerens muligheder i forbindelse med 
at opnå bedre indsigt i markedet og dets aktører til brug ved udvælgelse af produkter  
til kontrol.

http://www.eepliant.eu/
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Bilag A 

Produkter omfattet af forordninger om miljøvenligt design (ecodesign) 
per 1. februar 2017.  
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* 
Ventilationsaggregater* (energimærkning kun for boligaggregater) 
Professionelle køleskabe og fryseskabe* 
Blæstkølere/frysere 
Kondenseringsenheder 
Væskekølere - medium og lav temperatur 
Fastbrændselskedler* (energimærkningskravene har virkning fra 1. april 2017, ecodesignkravene 
fra 1. januar 2020)
Lokal rumopvarmning* (kravene har virkning fra 1. januar 2018)
Lokal rumopvarmning til fast brændsel* (kravene har virkning fra 1. januar 2022)
Produkter til luftbåren opvarmning (fra 1. januar 2018)
Produkter til køling (luftbåren eller vandbåren) (fra 1. januar 2018)
Væskekølere – høj temperatur (fra 1. januar 2018)
Fan coil units (fra 1. januar 2018)

Se de enkelte forordninger på Energistyrelsens hjemmeside ved at følge linket her:  
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energikrav/lovoversigt_em_ed_med_maalestandarder.pdf

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energikrav/lovoversigt_em_ed_med_maalestandarder.pdf

