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1. Indledning
Energistyrelsen har i 2017 ført tilsyn med reglerne om ecodesign og energimærkning af 
energirelaterede produkter. Siden 2011 har Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af 
Produkter (herefter sekretariatet) på vegne af Energistyrelsen varetaget de praktiske opgaver 
i forbindelse med gennemførelse af markedstilsyn. Tilsynet har sikret, at energirelaterede 
produkter på det danske marked overholder ecodesign- og energimærkningslovgivningen.  
I fokus for tilsyn i 2017 har været de produkter, som er blevet underlagt krav fra lovgivningen 
for første gang. Ved sådanne tilsyn er det blevet tilstræbt, at flest mulige leverandører indenfor 
produktområdet inkluderes i tilsyn for dermed også at opnå et nogenlunde markedsrepræ-
sentativt udtryk for, i hvor høj grad lovgivningen er implementeret, og kravene opfyldt. 

Fokusområder i 2017 er derudover blevet valgt ud fra erfaringer fra tidligere tilsyn og løbende 
opsamling af information fra andre myndigheder og interessenter. Ved tilsyn af produkt 
områder, som også tidligere har været under tilsyn, blev de specifikke modeller valgt ud fra  
en risikovurdering. Således anvendtes tidligere tilsynsresultater til udvælgelse af modeller  
fra specifikke leverandører og til at sætte fokus på specifikke produktegenskaber eller tilsvar-
ende. Resultater fra risikobaserede tilsyn skal dermed omtales med forsigtighed, da de ikke er 
repræsentative for markedet som helhed. 

Denne rapport omhandler tilsyn og øvrige aktiviteter, som er gennemført i 2017.

Fra august 2018 overtager Sikkerhedsstyrelsen tilsynet med reglerne om ecodesgin og  
energimærkning af energirelaterede produkter.
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 2. Ecodesign og Energimærkning
Alle energirelaterede produkter, som er omfattet af energimærkning, skal være ledsaget af et 
energimærke, der klassificerer produktet efter energieffektivitet. Når et produkt ses udstillet i 
en butik, skal energimærket være placeret på eller i nærheden af produktet synligt for forbru-
geren. Både energimærke og datablad skal vises, når et produkt omfattet af energimærkning 
udbydes til salg på internettet, ligesom der er krav om at angive energiklassen i annoncer og 
tilsvarende markedsføring.  

 
Ecodesign stiller minimumskrav til produkters energieffektivitet og andre væsentlige forbrugs- 
og miljøaspekter. Produkter, der ikke overholder minimumskravene, må ikke markedsføres i  
EU/EØS-lande. 

Både ecodesign og energimærkning stiller krav om, at en række oplysninger skal være stillet til 
rådighed for slutbrugeren på hjemmesider, datablade, brugermanualer mm. Desuden skal den 
ansvarlige leverandør kunne dokumentere, at kravene fra lovgivningen er overholdt. 
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3. Aktiviteter i 2017
Sekretariatets arbejdsopgaver i 2017 kan inddeles i fire hovedområder:

Tilsyn Vejledning

Anmeldelser og henvendelser Internationalt samarbejde

 

3.1. Tilsyn
Tilsynet bestod af kontrol af leverandørens tekniske dokumentation, kontrolmåling samt kontrol 
af forhandlernes information til slutbrugerne. 

Ved kontrol af teknisk dokumentation blev det kontrolleret, om produktet overholdt minimums-
kravene, samt om leverandøren kan verificere de oplysninger, som var angivet på energimærket 
og databladet. Kontrolmåling havde til formål at bestemme produkternes forbrug, egenskaber 
og ydeevne i et laboratorium og sammenholde resultaterne med den af leverandøren oplyste 
energiklasse og andre oplyste værdier. Yderligere førte sekretariatet kontrol med, at leverandø-
rer oplyser de krævede informationer på deres frit tilgængelige hjemmeside. 

Ved forhandlere blev det kontrolleret, om energiklassen blev oplyst i annoncer/reklamer, og om 
forpligtelsen til at vise energimærke og datablad i netbutikker blev overholdt, ligesom der blev 
ført tilsyn med den lovpligtige mærkning af udstillede modeller i fysiske butikker. 

3.2. Vejledning
Energistyrelsen prioriterede også i 2017 information og vejledning til leverandører af produkter 
omfattet af ecodesign- og energimærkningsforordninger højt.  Et særligt prioriteret område var 
vejledning til leverandører af produkter, som ikke tidligere havde været omfattet af krav – eller 
hvor kravene i eksisterende forordninger bliver skærpet. Leverandører har, især når der kom-
mer ny lovgivning, ofte svært ved at forstå kravene. Energistyrelsen vurderede, at vejledning i 
sidste ende medfører en højere grad af accept og efterlevelse af lovgivningens krav. 

Vejledning foregik ved informationsmøder, telefonisk rådgivning eller i form af skriftlige vejled-
ninger eller nyhedsbreve. Vejledningen gennemførtes ofte i samarbejde med relevante bran-
cheorganisationer. Derudover prioriterede Energistyrelsen et højt informationsniveau om de 
gældende regler på siderne om energikrav til produkter på www.ens.dk. Sekretariatet tilføjede 
løbende nyt indhold og redigerede bestående, når det var nødvendigt, så det altid var muligt at 
finde aktuelle og opdaterede informationer om eksisterende og kommende lovgivning.

3.3. Anmeldelser og henvendelser
Udover at føre tilsyn med energirelaterede produkter besvarede sekretariatet henvendelser fra 
leverandører, forhandlere, og hvem der ellers måtte have spørgsmål til lovgivningen indenfor 
området. Sekretariatet behandlede ligeledes indkomne anmeldelser om produkter eller leve-
randører, der ikke umiddelbart synes at overholde gældende regler.

3.4. Internationalt samarbejde
Energistyrelsen deltog også i 2017 i internationalt samarbejde for at udveksle erfaringer med at 
tackle udfordringer ved tilsynsarbejdet. Energistyrelsen deltog i flere former for internationalt 
samarbejde, både på nordisk plan, EU-regi og i globalt samarbejde. Sekretariatet bistod Energi- 
styrelsen, hvor det syntes relevant, med opgaver relateret til markedstilsyn i projekter og det 
løbende EU-samarbejde.
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4. Gennemførte markedstilsyn i 2017  
     og resultater
Sekretariatet gennemførte i 2017 lidt færre laboratoriemålinger og kontroller af teknisk doku-
mentation end i 2016, men det høje niveau fra 2016 er næsten opretholdt. Derudover var der 
prioriteret fokus på installatører af opvarmningsanlægs nye rolle som forhandlere med dertil 
hørende forpligtelser og på udvikling af indsatser på områder, hvor der er særlige udfordrin-
ger forbundet med at gennemføre tilsyn. Sekretariatet gennemførte desuden andre typer af 
tilsyn som f.eks. butikskontrol og kontrol af, om lovpligtige produktinformationer var oplyst på 
leverandørens hjemmeside.  

4.1 Laboratoriemålinger
Sekretariatet gennemførte i 2017 laboratoriemålinger for 70 produkter fordelt på 10 forskellige 
produktgrupper. Heraf var otte produktgrupper omfattet af både ecodesign og energimærk-
ning, mens to produktgrupper kun var omfattet af ecodesign. For produkter omfattet af både 
ecodesign og energimærkning blev testene gennemført, så det var muligt at vurdere, om pro-
dukterne overholdt både ecodesign- og energimærkningskrav. Kontrolmålinger blev foretaget 
i akkrediterede målelaboratorier udvalgt af Energistyrelsen. 

Resultater af laboratoriemålinger:

• 77 % af de kontrolmålte produkter opfyldte ecodesignkravene.

• For 76 % af de testede energimærkede produkter underbyggede resultaterne energi-
klassen og andre oplyste data for produktet. 

• Alle kontrollerede mobile klimaanlæg opfyldte krav fra både for ecodesign og energi-
mærkning. 

• Alle de testede ventilationsaggregater (fire stk.), opvaskemaskiner (fem stk.), og lyskilder 
havde korrekt energimærkning, mens enkelte ikke overholdt ecodesignkravene. 

• For opvaskemaskiner overholdt kun en ud af de testede fem modeller ecodesignkravene. 
Derudover var der en særlig dårlig overensstemmelse med ecodesignkravene for ventilati-
onsaggregater og lyskilder, hvor henholdsvis 60 %, 63 % af modellerne overholdt kravene. 

• For luft til vand-varmepumper overholdt kun fem ud af otte testede produkter kravene 
både med hensyn til ecodesign og energimærkning (63 %).

• Lav grad af overensstemmelse med energimærkningskravene fandtes tilsvarende for vin-
køleskabe, hvor energimærket informerede korrekt for 40 % af de kontrollerede modeller. 

For vaskemaskiner og opvaskemaskiner blev kontrollen ikke endelig afsluttet i 2017. Resultatet 
i tabellen gælder for laboratoriemåling af ét eksemplar. I henhold til loven skal leverandøren 
nu vælge, om de ønsker få kontrolmålt yderligere tre eksemplarer, eller om de vælger at  
acceptere resultatet af målingerne for det første eksemplar. Hvis leverandørerne vælger  
at gå videre med test af yderligere tre eksemplarer, vil resultaterne fra disse målinger være 
det endelige resultat af kontrollen. Ved udfærdigelsen af denne rapport har leverandørerne 
fortsat ikke meddelt deres beslutning herom. 
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4.2. Kontrol af teknisk dokumentation
Der blev i 2017 kontrolleret teknisk dokumentation for 108 produkter fordelt på 10 forskellige 
typer af produkter. 

Resultater af kontrol af teknisk dokumentation:

• For 48 % af de kontrollerede produkter kunne leverandøren levere den lovpligtige tekniske 
dokumentation. I mange tilfælde dog først efter en nærmere vejledning fra sekretariatet 
om, hvad der skal udleveres.

• For otte produktkategorier kunne halvdelen eller færre af leverandørerne levere fuldstæn-
dig og lovpligtig dokumentation. Dette gjaldt for tv-bokse, elmotorer, vinkøleskabe, mobile  
klimaanlæg, halogenlyskilder, små opvaskemaskiner, professionelle lagerkøleskabe og 
lagerfryseskabe samt leverandører underlagt en udvidet indsats (mere herom senere). 

• Andelen af produkter, hvor leverandøren kunne levere den krævede dokumentation, 
afhang ikke af, hvor længe produktet havde været omfattet af krav. 

Tabel 1. Resultater af laboratoriemålinger og kontrol af teknisk dokumentation.
 

Laboratoriemåling
Teknisk 

dokumentation

Produktgruppe Antal 
testede 

produkter
ecodesign

Overholder 
kra fra  

ecodesign
(%)

Antal 
testede 

produkter
energi-

mærkning

Overholder 
krav fra 
energi-

mærkning
(%)

Antal 
produkter 

kontrolleret

Over-
holder krav

(%)

TV-bokse * 5 5 (100) 9 4 (44)

Ventilationsaggregater * 5 3 (60) 5 4 (80)

Elmotorer * 10 9 (90) 16 8 (50)

Vaskemaskiner * 5 4 (80) 5 4 (80)

Små opvaskemaskiner * 5 1 (20) 5 5 (100) 10 5 (50)

Vinkøleskabe * 10 10 (100) 10 4 (40) 10 5 (50)

Mobile klimaanlæg 4 4 (100) 4 4 (100) 8 3 (38)

Luft til vand-varmepumper 8 5 (63) 8 5 (63)

Tørretumbler 10 8 (80) 10 8 (80)

Lyskilder (EEPliant) 8 5 (63) 8 8 (100)

Halogenlyskilder 10 4 (40)

Udvidet indsats (LED lyskilder) 8 3 (38)

Standby og netværksprodukter 15 10 (67)

Professionelle lagerøleskabe 
og lagerfryseskabe

11 5 (45)

Total ** 70 54 (77) 55 42 (76) 97 47 (48)

* Enkelte sager i tilsynet er ikke afsluttet pt. 
** Butikskontrol og kontrol af, om produktinformationer er oplyst på hjemmeside, indgår ikke i oversigten. 
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4.3. Kommentarer til resultaterne
Sammenlignet med 2016 er der i forhold til laboratoriemålinger en mindre andel, der  
overholdt ecodesignkravene (77 % i 2017 mod 81 % i 2016), og en større andel, hvor oplys- 
ningerne på energimærket var korrekte (80 % i 2017 mod 63 % i 2016). Med hensyn til over- 
holdelse af krav om levering af teknisk dokumentation var niveauet for overholdelse af krav 
stort set uændret (54 % i 2017 mod 55 % i 2016). Tal for 2017 og 2016 kan dog ikke umid-
delbart sammenlignes, da andelen af produkter, der overholdt kravene, afhang af en række 
underliggende faktorer, som fx kompleksitet af produktet og de stillede krav, eller leverandø-
rens generelle forståelse af kravene. Desuden arbejdede Energistyrelsen med risikobaseret 
udvælgelse af produkter og leverandører samt prioriterede tilsyn af nye leverandører og nye 
mærker på det danske marked, hvorfor den fundne fejlrate generelt ikke kan anses for at være 
repræsentativt for det danske marked.

Samlet set var der en stor andel af de kontrollerede produkter, der ikke overholdt ecodesign- 
og energimærkningskravene. Endvidere indsendte kun lidt over halvdelen af leverandørerne 
den krævede tekniske dokumentation. I mange tilfælde først efter vejledning fra sekretariatet 
om, hvad de skal levere. 

Andelen af produkter, der ikke kan leve op til kravene, var betydelig større ved kontrol af tek-
nisk dokumentation end ved kontrolmålinger. I denne sammenhæng er det vigtigt at nævne, at  
Energistyrelsens procedure for dokumentkontrol bevirkede, at en række produkter allerede 
fjernes fra markedet i denne proces og dermed ikke indgik som kandidater til en efterfølgende 
kontrolmåling. Med andre ord, produkter, der ved dokumentkontrol ikke levede op til kravene, 
blev trukket tilbage fra markedet, eller - hvis det var muligt - rettede leverandøren oplysninger 
og dokumentation, så de var korrekte. Desuden kan et produkt, hvortil leverandøren helt har 
undladt at fremsende dokumentation, opfylde kravene ved en måling.      

Nedenfor er en række kommentarer til de produktkategorier, hvor der er særligt store  
problemer med at overholde kravene eller særlige forhold at bemærke.

Tv-bokse
I 2016 viste en screening for tv-bokse, at kun halvdelen af de undersøgte bokse kunne over-
holde kravene i standby-forordningen. Da der kun var tale om en screening (med håndholdt 
måleudstyr, hvor nøjagtigheden er mindre end ved laboratoriemålinger), var der behov for 
mere præcise målinger for endeligt at afgøre, om de overholdt kravene. Energistyrelsen  
indskærpede, at boksene skulle overholde kravene og har i 2017 fulgt op med et bredt tilsyn 
af aktuelle bokse på det danske marked. Under tilsyn blev der udført kontrol af teknisk doku-
mentation for ni tv-bokse og kontrolmåling af fem af disse. Alle de målte bokse overholdt 
kravene, men leverandørerne havde meget svært ved at levere dokumentation.

I forbindelse med kontrol af dokumentation var der eksempler på, at der i boksenes start-up 
menu anvendtes en terminologi, som kan være svær at forstå for forbrugerne. Fx blev termen 
”standby” brugt for tilstande, der ikke overholder ecodesignkravene til standby-tilstand. 
Energistyrelsen har forelagt denne problemstilling for EU-Kommissionen, der er ved at 
revidere standby-forordningen. 

Vinkøleskabe
Vinkøleskabe blev kontrolleret i 2016, hvor der var 40 %, som ikke overholdt krav om energi-
mærkning, og 31 %, hvor dokumentationen ikke var i orden. Derfor er kategorien kontrolleret 
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igen i 2017. Modellerne blev udvalgt med baggrund i resultater fra tidligere tilsyn, således at 
der indgik modeller fra leverandører, som tidligere har vist, at lovkrav ikke er opfyldt. Resulta-
tet blev en anelse bedre i 2017, hvor 50 % overholdt krav om energimærkning og havde den 
tekniske dokumentation i orden. Men det var stadig langt fra tilfredsstillende. Baggrunden var, 
at vinkøleskabe i høj grad udbydes af vinhandlere, som ikke er forankret i hvidevarebranchen 
og dermed kun har ringe kendskab til lovgivningen og de krav, som vinkøleskabe skal kunne 
opfylde.  

I udvælgelsen var der derfor også netop fokus på at udvælge produkter til kontrol fra denne 
gruppe af markedsaktører.  Med hensyn til ecodesign er vinkøleskabe kun omfattet af infor-
mationskrav og ikke af mindstekrav til energieffektiviteten. Disse krav var derfor forholdsvis 
enkle, og alle testede vinkøleskabe overholdt da også krav til ecodesign. 

Små opvaskemaskiner
Små opvaskemaskiner er apparater med en bredde på op til og med 45 cm og med plads 
til 8-10 kuverter (typisk bordmodeller og apparater med en bredde på 40 cm). Der har ikke 
tidligere været gennemført tilsyn for små opvaskemaskiner. Derfor blev der udvalgt modeller 
fra varemærker, som var mest udbredt i Danmark. Da den seneste stramning af ecodesign- 
kravene for små opvaskemaskiner havde virkning fra december 2016, blev der i 2017 gen-
nemført tilsyn for denne produktgruppe. Den tekniske dokumentation blev kontrolleret for 10 
modeller, og kun i halvdelen af tilfældene var dokumentationen i orden. Alle udvalgte leveran-
dører er velkendte aktører indenfor hårde hvidevarer og har tidligere været udtaget ved tilsyn 
på andre husholdningsprodukter. 

En udfordring i tilsynet viste sig at være leverandørernes fejlfortolkning af minimumskravene 
til opvaskeevne-indeks og tørreevne-indeks. Kravene til de to parametre er, at værdien skal 
være større end henholdsvis 1,12 og 1,08. De fem leverandører havde alle angivet opvaske-
evne-indekset eller tørreevne-indekset til at være eksakt 1,12 eller 1,08. Efter sekretariatet 
fremsendte underretning om, at mindstekravet ikke var opfyldt, kunne alle de involverede 
leverandører fremsende måleresultater, som dokumenterede, at opvaskeevne-indekset  
og/eller tørreevne-indekset faktisk var større end kravet, og mindstekravet dermed netop 
opfyldt. Fem af opvaskemaskinerne er p.t. under tilsyn med kontrolmåling. 

Mobile klimaanlæg (air-conditioners)
Mobile klimaanlæg blev også kontrolleret i 2017. Kontrollen blev gennemført i forsommeren, 
hvor der var det største udbud af disse produkter på markedet. Varemærker eller leverandører 
på det danske marked, som ikke tidligere har været under tilsyn, var i fokus ved udvælgelse 
af anlæg. I modsætning til tidligere overholdt de fire testede modeller kravene vedrørende 
ecodesign og energimærkning. Resultater af test betød, at oplyste værdier på energimærke 
og datablad blev bekræftet, ligesom modellerne opfyldte mindstekravet til energieffektivitet 
(EER). Til gengæld levede den tekniske dokumentation ikke op til kravene for fem ud af otte 
modeller under tilsyn. Her havde leverandørerne udfordringer med at indsende korrekt tek-
nisk dokumentation samt at bekræfte deklarerede værdier på energimærket og i databladet. 

På baggrund af resultaterne for kontrol af teknisk dokumentation, samt at flere aktører  
importerer mobile klimaanlæg fra lande udenfor EU/EØS, valgte Energistyrelsen i efteråret 
2017 at prioritere at sende målrettet information om krav og pligter for importører udfærdiget 
specielt til denne gruppe af aktører.  
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Professionelle køle-/fryseskabe
Professionelle lagerkøleskabe og lagerfryseskabe har siden juli 2016 været omfattet af eco- 
designkrav og energimærkning. Erfaringen viser, at der ofte er problemer med overholdelse af 
kravene indenfor produktområder, der bliver omfattet af krav for første gang. Derfor blev  
professionelle køle-/fryseskabe til lagerformål i 2017 udtaget til tilsyn. Der blev udvalgt model-
ler til kontrol af teknisk dokumentation fra et bredt udsnit af leverandørerne på markedet. 
Kontrollen viste, at under halvdelen af leverandørerne havde den tekniske dokumentation i 
orden. Dette bekræfter tidligere erfaringer med højere fejlrate ved de produktkategorier, hvor 
leverandørerne ikke tidligere er blevet kontrolleret via tilsyn. 

Udvidet indsats
I forbindelse med tilsynssager kan sekretariatet få en formodning om, at nogle leverandører 
ikke har tilstrækkeligt kendskab til den gældende lovgivning for deres produkter. Det gælder, 
hvor et kontrolleret produkt enten ikke opfyl der gældende krav, eller hvor leverandøren ikke 
kan fremsende den lovpligtige dokumen tation; dette eventuelt i kombination med, at tidligere 
tilsynsresultater indenfor forskellige produktkategorier viser generelt manglende overens-
stemmelse og graverende mangler i dokumentationen. I disse situationer er der begrundet 
mistanke om, at yderligere produkter i leverandørens sortiment ikke opfylder kravene. Leve-
randører udvælges dermed til et udvidet tilsyn. 

For denne kategori af leverandører blev det i 2017 besluttet at foretage en såkaldt udvidet 
indsats. En gennemgang af resultater fra tidligere tilsyn førte til en udvidet tilsynsindsats ved 
tre leverandører af lyskilder, hvor flere modeller blev udvalgt til sideløbende kontrol af, om den 
tekniske dokumentation kunne underbygge de produktinformationer, der var oplyst for lyskil-
derne. Én af de tre leverandører havde nu en bedre forståelse af lovgivning og krav og kunne 
levere en fyldestgørende dokumentation for sine lyskilder. 

Opfølgning på resultater for tilsyn af tørretumblere i 2016.
Årsrapporten 2016 omtaler tilsyn, hvor enkeltsager endnu ikke var afsluttet. Ved gennemgang 
af resultaterne for de tilsynssager, der først blev afsluttet efter offentliggørelse af årsrapport-
en 2016, viste det sig, at de først angivne resultater ikke var retvisende. Rapporten fra 2016 
angiver, at det kun er halvdelen af de laboratoriemålte tørretumblere, som opfylder kravene 
fra ecodesign. Dette var et udtryk for resultatet af kontrolmåling af ét eksemplar, hvor leveran-
døren fortsat havde mulighed for at modbevise resultatet. 

Konklusionen for alle afsluttede sager i denne tilsynsaktivitet viste i 2017, at det slutteligt var 
otte ud af de 10 målte tørretumblere, der overholder kravene fra ecodesign og energimærk-
ning.
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5. Væsentlige erfaringer og observationer  
     fra tilsynet i 2017 
Håndhævelse af reglerne
Siden 2015 har Energistyrelsen anvendt en skærpet kurs for sagsgangen for tilsyn. Dette 
har betydet en stigning i antallet af sager, der overdrages fra sekretariatet til Energistyrelsen 
med henblik på udstedelse af påbud om at rette op på de konstaterede overtrædelser. I 2017 
blev der ud af 342 gennemførte tilsyn overdraget 48 sager om overtrædelse af lovgivningen 
til Energistyrelsen mod 32 sager i 2016 og 12 sager i 2015. Hovedparten af de overdragede 
sager i 2017 omhandlede den lovpligtige mærkning i netbutikker. 

For ni af disse sager havde modtagerne af påbuddene ikke rettet op som anvist, og som en 
konsekvens heraf blev sagerne overgivet til politiet. Disse ni sager bliver pt. behandlet i rets- 
systemet. Otte sager vedrørte tilsyn med netbutikker, hvor netbutikkerne ikke rettede ind i 
forhold til sekretariatets underretning om overtrædelse og Energistyrelsens efterfølgende 
påbud. 

Der blev udsendt flere politianmeldelser (ni) til sammenligning med tidligere år, hvor der i  
perioden 2011-2016 sammenlagt har været udsendt i alt otte politianmeldelser. 

Sekretariatet har i 2017 underrettet 73 leverandører om overtrædelse af reglerne. I forbindel-
se med underretningen får leverandørerne nogle valgmuligheder, som fx at ændre mærkning 
eller udbedre dokumentation. Leverandørerne modtager også den mulighed, at de kan vælge 
at trække produktet tilbage fra markedet. I 2017 har leverandører af 23 produkter valgt at 
gøre brug af denne mulighed. Det betyder, at mere end 1/3 af leverandørerne har valgt denne 
løsning for deres produkt.

Resultater af de seneste tre års tilsynsarbejde kan ses på siden her: https://ens.dk/an-
svarsomraader/energikrav-til-produkter/tilsyn-og-kontrol 

https://ens.dk/ansvarsomraader/energikrav-til-produkter/tilsyn-og-kontrol
https://ens.dk/ansvarsomraader/energikrav-til-produkter/tilsyn-og-kontrol
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Lovpligtig information på frit tilgængelig hjemmeside
Sekretariatet udførte løbende kontrol af, om leverandører oplyser lovpligtige informationer på 
en frit tilgængelige hjemmeside; et krav fra ecodesignforordningerne. I den forbindelse viste 
sig en udfordring i forhold til de oplysninger, som leverandører skal give vedrørende vejled-
ning om demontage, genanvendelse og bortskaffelse efter endt levetid for produktet. 

Sekretariatets erfaring fra tilsyn viste, at leverandørerne generelt ikke havde disse informatio-
ner tilgængelige på sine hjemmesider. For Energistyrelsen var udfordringen, at der ikke er ud-
arbejdet anvisninger om, hvilke informationer der synes nødvendige og relevante at formidle 
til slutbrugere, modtagestationer og virksomheder indenfor genanvendelse og bortskaffelse, 
og som kan udleveres som vejledning til leverandørerne.

Deling af erfaringer
Energistyrelsen prioriterede at opsamle og dele væsentlige erfaringer samt observationer 
fra markedstilsyn. Dette for at informere andre medlemslande om evt. problemstillinger ved 
gennemførelse af tilsyn. Erfaringerne formidledes ligeledes til EU-Kommissionen for at gøre 
opmærksom på problemområder med fx flertydig fortolkning, som kan rettes op ved revision 
af eksisterende lovgivning. Energistyrelsens erfaringer anvendtes ligeledes af EU-Kommissi-
onen ved udarbejdelsen af vejledninger om den korrekte implementering af forordningerne. 
Sekretariatet bistod Energistyrelsen med at identificere de områder, der bør påpeges, og 
stillede forslag til, hvordan problemstillingen kan afhjælpes. Se mere om deling af erfaringer i 
afsnit 8 om internationalt samarbejde.

Energistyrelsen anvendte erfaringerne internt til løbende at udarbejde relevant vejlednings-
materiale. 
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6. Særlige indsatser
6.1 Butikskontrol 
Energistyrelsen udviklede i 2016 i samarbejde med Dansk Erhverv, FEHA, Det Økologiske Råd 
og Forbrugerrådet TÆNK de overordnede rammer for udførelse og kontrol af energimærkning 
i butikker. Butikskontrollen i 2017 anvendte samme metodik. Metoden bidrog til, at tilsynet blev 
geografisk repræsentativt samt repræsentativt i forhold til butikstyper, produktkategorier og 
markedsandele.

Forhandlere har pligt til at vise energimærket på alle energirelaterede produkter, som ses 
udstillet til salg i fysiske butikker, således at forbrugerne kan orientere sig efter mærket i  
købssituationen og foretage energieffektive køb. 

Målsætningen var, at der maksimalt var 10 % fejl i visningen af energimærket på de udstillede 
produkter. Kontrollen viste, at der i gennemsnit var 22 % fejl med visning af energimærket. 
Mere end halvdelen (54 %) af fejlene skyldtes udstilling af produkter helt uden et energimær-
ke. De resterende 46 % fejl bestod af produkter med fejlagtig energimærkning. Over halvde-
len af disse fejl bestod af ”hjemmelavede” energimærker, hvor forhandlerne havde integreret 
det oprindelige energimærkes oplysninger i deres egne skabeloner og dermed undladt af 
påføre det originale energimærke, hvilket ikke er tilladt. Ved 2. kontrolbesøg havde 88 % af 
butikkerne udbedret deres fejl. 

Resultaterne ved første kontrolbesøg var således ikke tilfredsstillende, hvorfor Energistyrel-
sen valgte at gå i dialog med forhandlerne for at skabe fokus på reglerne. (Læs yderligere 
sidst under punkt 6) 

6.2 Mærkning i netbutikker
I 2016 startede sekretariatet et tilsyn, som skulle kontrollere, hvorvidt forhandlere viser energi-
mærke og datablad sammen med produkter, der udbydes til salg via internettet.  
Sagsbehandlingen blev fortsat gennem hele året 2017. 

Under tilsynet blev det synligt, at der var usikkerhed om den korrekte fortolkning af reglerne 
i de forskellige EU-medlemslande. Energistyrelsen tog derfor initiativ til, at der i samarbejde 
med EU-Kommissionen og en række andre EU-medlemslande nu er udarbejdet en meget 
præcis fortolkning af, hvornår kravet om visning af energimærket og databladet i netbutik-
ker er gældende. Med den nye fortolkning burde der være skabt sikkerhed for, at kravene til 
netbutikker bliver fortolket og håndhævet ens i hele EU.   

Dertil har Energistyrelsen og sekretariatet sammen udviklet en metode til gennemførelse af 
tilsyn, der skal sikre, at resultaterne kan anses som værende repræsentative for markedet, og 
give et retvisende billede af, om forbrugere generelt får de informationer, inden et køb fore-
tages, som lovgivningen foreskriver. 

Der er gennemført tilsyn med 45 netbutikker, hvoraf 43 har modtaget en underretning om 
manglende overholdelse. Af disse har 20 efterfølgende modtaget påbud fra Energistyrelsen 
om at rette op på den manglende efterlevelse. Slutteligt blev sagerne for otte netbutikker 
overgivet til videre håndtering hos politiet. Dette er sket på trods af, at Energistyrelsen i 2015 
udsendte en vejledning om de nye krav til netbutikkerne, samt forud for tilsynets opstart i 2016 
målrettet udsendte en vejledning til web-hostere for at sikre, at lovkravene er kendt hos denne 
gruppe, når forhandlerne kontakter dem herom. Resultatet af tilsyn med netbutikker kan der-
for langt fra anses for at være et tilfredsstillende resultat. 



15

6.3 Ny energimærkningsforordning
1. august 2017 fik den nye rammeforordning ((EU) nr. 2017/1369) for energimærkning af pro-
dukter virkning i hele EU. Rammeforordningen introducerer flere ændringer. En af de væsent-
lige skal ses på energimærket, hvor skalaen kommer til at gå fra A-G for alle produktgrupper. 
Energimærket med plusser, som har været anvendt siden 2010, udfases dermed over en 
årrække.

De første produktgrupper, som kan anvende det nye energimærke, forventes at have en ny 
gældende forordning ved udgangen af 2018. Det nye energimærke forventes derfor at blive 
synligt for forbrugerne i slutningen af 2019. Information om og indførelse af det nye energi-
mærke kommer til at være et prioriteret fokusområde både hos Energistyrelsen og sekreta-
riatet i 2018.

Dertil er der fra 1. januar 2019 et krav om, at leverandører skal registrere alle produktmodeller, 
der er omfattet af energimærkningskrav og udbydes i EU/EØS i en produktdatabase. For alle 
modeller skal leverandøren uploade energimærke, datablad, CE-erklæring og informationer 
om den tekniske dokumentation. Sidstnævnte vil kun være tilgængelige for myndigheder og 
EU-Kommissionen, mens energimærket og databladet vil være tilgængelige for forbrugere og 
forhandlere i en offentligt tilgængelig del af databasen.

Den nye rammeforordning pålægger medlemslandene at informere aktører og slutbrugere 
om de nye ændringer til energimærket samt præsentere den nye database. Som forberedelse 
herpå udførte sekretariatet et forprojekt for at undersøge markedets behov for information. 

Resultatet af forprojektet indikerer, at der er behov for en tostrenget informationsindsats om 
det nye ved energimærkningsordningen: 

• En indsats, som vil foregå i 2018, som er målrettet markedets aktører. Denne indsats har til 
formål at vejlede aktørerne rettidigt og sikre forståelse af den nye lovgivning. 

• Indsatsen i 2019, hvor det nye energimærke vil blive synligt i butikker m.m., vil derimod 
være målrettet information til forbrugerne. 

6.4 Indsats vedrørende installatører af opvarmningsanlæg
Som følge af, at opvarmningsanlæg til boliger med eller uden produktion af varmt brugsvand 
er blevet omfattet af krav fra både energimærkning og ecodesign, er installatører som en ny 
aktør blevet pålagt krav. Disse krav svarer til de krav fra energimærkning, der normalt pålæg-
ges forhandlere om at give en række definerede oplysninger til slutbrugere. En undersøgelse 
under EEPliant-projektet (se mere herom i afsnit 8) viste dog, at mange installatører ikke var 
bevidste om reglerne eller deres forpligtelser.

Energistyrelsen besluttede derfor at gennemføre en ny informationskampagne med fokus 
på at nå bredt ud, især til de mange enkeltmandsvirksomheder, der findes på dette område. 
Sekretariatet udarbejdede på den baggrund en meget kortfattet og præcis vejledning om 
installatørers forpligtelser. I samarbejde med en række brancheorganisationer blev denne 
vejledning formidlet via brancheblade, artikler m.m. Da en del installatører ikke er organiseret 
i brancheorganisationer, blev der indrykket annoncer i fagblade, som er målrettet installatører. 
Vejledninger er gjort tilgængelig på Energistyrelsen hjemmeside. Du kan se den her: https://
ens.dk/sites/ens.dk/files/contents/material/file/vejledning_installatoer_opvarmningsan-
laeg_0.pdf   

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/contents/material/file/vejledning_installatoer_opvarmningsanlaeg_0.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/contents/material/file/vejledning_installatoer_opvarmningsanlaeg_0.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/contents/material/file/vejledning_installatoer_opvarmningsanlaeg_0.pdf
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6.5 Informationsaktiviteter i øvrigt 
Som opfølgning på et utilfredsstillende resultat af butikskontrollens første kontrolbesøg priori-
terede Energistyrelsen gennemførelse af en række foredrag hos de butikker med relativt høje 
fejlprocenter. Formålet med foredragene var at afdække, hvorfor energimærkningen i butik-
kerne ikke levede op til kravene, samt afdække behovet for information til butikspersonalet og 
forbrugerne.

Sekretariatet har således afholdt foredrag på syv forhandlerhovedkontorer, som til sammen 
repræsenterede 18 af de 46 kontrollerede butikker. Som en del af foredraget blev butikskon-
trollens metode og udførelse gennemgået, således at butikkerne fik indsigt i, hvilke produkter 
kontrollanten kontrollerede, definitionen af fejl, samt hvordan butikkerne fremadrettet kunne 
overholde reglerne. Foredragene lagde desuden op til en åben dialog om butikkernes behov 
for informationsmateriale til udbedring af deres fejl. 

Fem af de syv foredrag resulterede desuden i større bestillinger af Energistyrelsens butiks-
materialer, både forhandler- og forbrugerrettet.

På baggrund af resultaterne fra butikskontrol og tilbagemeldinger under foredragene blev 
Energistyrelsen anbefalet at udarbejde en vejledende folder målrettet køkkenforhandlere, 
som omhandler korrekt energimærkning af hvidevarer i køkkenudstillinger, samt en anbefa-
ling om at udarbejde yderligere en undervisningsfilm om korrekt energimærkning af støv-
sugere målrettet butikspersonale. Begge disse tiltag blev gennemført i udgangen af 2017.

6.6 Forbedringer på ens.dk
Som følge af en ny struktur på Energistyrelsens hjemmeside gennemførte sekretariatet i 
2017 en gennemgang og opdatering af dele af indholdet på siderne omhandlende energikrav 
til produkter. Der er bl.a. blevet tilføjet information om den nye rammeforordning om energi-
mærkning af energirelaterede produkter (omtalt tidligere i årsrapporten). 

Sidst på året blev der gennemført en gennemgribende opdatering af sider om status for ener-
gimærkning og ecodesign. Siderne viser et overblik over EU-processen for alle de produkter, 
hvor EU og medlemslandene er i gang med at revidere eksisterende forordninger eller forbe-
rede lovgivning for nye produktområder. Dette var nødvendigt, da der har være stor aktivitet i 
EU især i sidste halvdel af 2017. 

6.7 Informationsmøde 
Energistyrelsen gennemførte januar 2017 et informationsmøde om ny lovgivning for luft-
varmeprodukter, køleprodukter og HT-chillers til proceskøling, der er udformet til at bruge 
gasformige eller flydende brændsler eller elektricitet. Kravene retter sig imod energiforbruget 
i brugsfasen og emissionen af nitrogenoxider i brugsfasen, men også direkte emissioner fra 
kølemidler og støjemissionen er udpeget som relevante. Informationen var målrettet leveran-
dører og andre interessenter til dette produktområde.
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7. Henvendelser og anmeldelser
Sekretariatet besvarede i 2017 henvendelser fra leverandører, forhandlere og slutbrugere. 
Hurtig og saglig behandling af henvendelser prioriteredes højt hos Energistyrelsen. Antallet 
af henvendelser til sekretariatet med spørgsmål i forbindelse med lovgivningen for ecodesign 
og energimærkning er faldet de seneste år. I 2017 har sekretariatet modtaget 188 henvendel-
ser, hvorimod antallet i 2016 var 298. Antallet af henvendelser i 2017 er dermed faldet med 
omtrent 1/3 i forhold til 2016. 

Antallet af henvendelser toppede i 2014 og 2015, hvor der blev modtaget 400+ henvendelser 
årligt. En årsag til nedgangen i antallet kan skyldes, at der ikke længere modtages henvendel-
ser om reglerne om mærkning i netbutikker. Dette tema udgjorde både i 2014 og 2015 en 
væsentlig del af de indkomne henvendelser, da reglerne påvirkede alle aktører på markedet 
med en netbutik og ikke kun en enkelt produktgruppe. 

Ligeledes har sekretariatet arbejdet på at få svarene på de hyppigst stillede spørgsmål gjort 
tilgængelige på ens.dk. På den måde er det muligt for leverandører, forhandlere og slut- 
brugere selv at finde den information, som de søger. 

I 2017 modtog sekretariatet fem anmeldelser. Anmeldelserne omhandlede fejlagtige  
eller manglende informationer i annoncer og på leverandørens hjemmeside. Ligeledes blev 
der modtaget en anmeldelse via SKAT om importerede lyskilder, som dog viste sig at være 
lovlige at udbyde indenfor EU/EØS. Endelig indkom der en anmeldelse om produkter, som 
ikke levede op til gældende krav jf. anmelderen.

8. Internationalt samarbejde
Ved at arbejde sammen på tværs af landene om tilsyns- og informationsaktiviteter deles er-
faringerne, og hvert lands vidensniveau forbedres. Derfor prioriterede Energistyrelsen i 2017 
i høj grad samarbejde og erfaringsudveksling med de øvrige EU/EØS-myndigheder indenfor 
energimærkning og ecodesign. EU-Kommissionen understøtter tilsvarende samarbejdet på 
tværs af medlemslandene via etablering af ADCO-grupper (Administrative Co-operation). Et 
forum, som i dette tilfælde skal sikre samarbejde om markedstilsynet, hvor fortolkning af reg-
lerne drøftes med henblik på, at leverandører møder de samme krav i hele EU. Sekretariatet 
deltog sammen med Energistyrelsen ved to årlige møder i dette forum.   

8.1 EU-projekter med koordinerede markedstilsyn: 
Energistyrelsen deltog i det EU-finansierede projekt EEPlaint sammen med repræsentanter 
fra 12 andre EU-lande. Projektet havde til formål at forbedre samarbejdet mellem EU-landenes 
energimyndigheder og derigennem at øge både antallet og kvaliteten af tilsyn, med det over-
liggende formål at opnå de besparelsespotentialer, som forventes opnået via ecodesign 
og energimærkning.  Gennem en arbejdsdeling øges det samlede antal af kontrollerede 
produkter, ligesom synligheden og effekten forstærkes, fordi der foretages kontrol indenfor de 
samme produktkategorier i flere lande sideløbende. I projektet blev der gennemført koordine-
ret tilsyn med opvarmningsanlæg, LED-lyskilder og printere. 

EEPliant-projektet blev afsluttet juni 2017. Detaljer om projektet fremgår af sekretariatets års-
rapport fra 2016, ligesom de endelige rapporter om projektet som helhed kan ses på siden 
her: www.eepliant.eu.  

http://www.eepliant.eu/
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8.2 Nyt EU-projekt under opstart; EEPliant2 
EU-Kommissionen har bevilliget midler til at gennemføre endnu et treårigt projekt om koordi-
neret markedstilsyn. I slutningen af 2017 blev et nyt projekt med deltagere fra myndigheder 
og styrelser fra i alt 18 medlemslande igangsat. Som resultat af projektet skal der gennem- 
føres en koordineret kontrolindsats og udvikling af ”best practice” for tilsynsarbejde og sags-
behandling. Produktkategorier i fokus for koordineret tilsyn er udvalgt til at være:

• Køle-/fryseapparater til husholdningsbrug

• Lager køle-/frysemøbler til professionelt brug i fx storkøkkener og industri

• Netværksprodukter omfattet af krav til energiforbrug i standby tilstand

Energistyrelsen deltog med assistance fra sekretariatet aktivt med udførelse af tilsyn og 
samarbejde om metoder for de to førstnævnte produktkategorier, men bidrog udelukkende 
til kategorien netværksprodukter med erfaringsdeling. Energistyrelsen havde i både 2015 og 
2016 prioriteret undersøgelser og tilsyn på området. Erfaringerne herfra blev delt med delta-
gerne i denne arbejdsgruppe. 

8.3 Det nordiske samarbejde, Nordsyn
Nordsyn er et program under Nordisk ministerråd for tilsynssamarbejde om ecodesign,  
energimærkning og cirkulær økonomi. Programmet er netop blevet tildelt en fast position i 
Rådets arbejde med at fremme det nordiske samarbejde.  

Mange udfordringer med den korrekte forståelse og virkning af EU-lovgivningen er fælles for 
de nordiske landes myndigheder. Klima og kultur giver basis for et stærkt samarbejde både 
i forbindelse med udviklingen af ny lovgivning, og når det gælder bistand til at tackle fortolk-
ninger, tvivl om metoder og tilsvarende gråzoner for tilsynsarbejdet. 

Nordcrawl – ”crawling” af websider som et nyt redskab i tilsynsarbejdet? 
Det nordiske samarbejde gav også mulighed for at udvikle fælles komplicerede værktøjer, 
som skal gøre tilsynsarbejdet enklere og mere effektivt, som fx en webcrawler. En webcrawler 
er et it-værktøj, som kan indhente målrettede informationer fra leverandører og forhandleres 
hjemmesider. I samarbejdet ”Nordcrawl” er et formål at undersøge og afprøve mulige anven-
delser i tilsynsarbejdet.  

Sekretariatet har i årets løb bidraget med resultater af undersøgelser, der skal afdække, hvor 
valide data indhentet ved webcrawl er sammenlignet med en analyse i fysiske butikker.
Derudover har gruppen bedt sekretariatet om at udarbejde en detaljeret vejledning om 
gennemførelse af tilsyn op imod krav fra ecodesign og energimærkning for varmepumper, 
der anvendes i boligens centralvarmesystem beregnet for kontrollanter, der for første gang 
gennemfører et tilsyn på området.
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Bilag A 

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 (el og gas)*
Vandpumper
Retningsbestemte lyskilder*
Computere og computerservere
Støvsugere (husholdninger og professionelle)* 
Netværksprodukter 
Kaffemaskiner
Bageovne til husholdninger (el og gas)* 
Emhætter til husholdninger* 
Kogeplader til husholdninger (el og gas)
Transformere til eldistribution 
Kedler (gas og olie) til varmeanlæg* 
Varmepumper til varmeanlæg* 
Vandvarmere (gas, olie, el og varmepumpe)* 
Varmtvandsbeholdere* 
Ventilationsaggregater* (energimærkning kun for boligaggregater) 
Professionelle køleskabe og fryseskabe* 
Blæstkølere og -frysere 
Kondenseringsenheder til køleanlæg
Væskekølere (chillers) - middel og lav temperatur 
Fastbrændselskedler* (ecodesignkravene har virkning fra 1. januar 2020)
Lokal rumopvarmning til fast brændsel (træ)* (ecodesignkrav har virkning fra 1. januar 2022)
Lokal rumopvarmning, elektrisk eller med gasformig og flydende brændsel* (energimærkning kun 
for anlæg med gasformig eller flydende brændsel) 
Produkter til central luftbåren opvarmning 
Produkter til central køling (luftbåren eller vandbåren)
Væskekølere (chillers) – høj temperatur 
Fancoil-enheder  


