Kontrol af energimærkning i danske butikker 2016
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Introduktion
Produkter, der er omfattet af EU’s energimærkningsordning, skal være forsynet med et synligt
energimærke, når de udstilles til salg i en butik. Formålet med ordningen er at gøre det nemmere for
forbrugeren at vælge de mest energieffektive produkter.

Formål
Energistyrelsen fører løbende tilsyn med, at energimærkningen i de danske butikker lever op til
kravene. Butikskontrollen har til formål at vurdere, om butikkerne viser energimærkerne korrekt for de
relevante energirelaterede produkter, som er udstillet til salg i offentligt tilgængelige butikslokaler.

Metode
Energistyrelsen har udviklet en metode til udvælgelse af butikker til butikskontrollen, således at et
repræsentativt udsnit af produkters energimærkning i forhold til det reelle salg bliver kontrolleret.
Metoden er udviklet med løbende inddragelse af en følgegruppe bestående af Dansk Erhverv, FEHA,
Forbrugerrådet TÆNK og Det Økologiske Råd.
Følgegruppen har sat en målsætning på max 10 % fejl med energimærkning af produkter i fysiske
butikker.
Butikskontrollen omfatter produkter indenfor produktgrupperne hvidevarer, forbrugerelektronik og
bygningskomponenter. Disse produkter kan alle købes som hyldevarer, og ansvaret for synlig
energimærkning påhviler forhandleren. Udarbejdelsen af selve energimærket påhviler
producenten/importøren, som skal stille energimærket til rådighed for forhandleren.
Butikskontrollen er udført i fysiske butikker. Da der gælder andre regler for webshops, er disse ikke
medtaget.

Udvælgelse af butikker til kontrol
Butikskontrollen er udført i hvidevare- og elektronikbutikker, køkkenforhandlere, supermarkeder og
byggemarkeder. På baggrund af salgstal for de forskellige produktgrupper er butikker udtrukket
tilfældigt til stikprøvekontrol. Udtrækningen er foretaget på en sådan måde, at stikprøverne er
geografisk repræsentativt i forhold til befolkningsfordelingen i landet.

Butikskontrollens resultater
I butikskontrollen 2016 er der i alt besøgt 51 butikker, hvori der tilsammen er ført kontrol med
energimærkningen på 5.631 produkter. Ud af de 5.631 produkter var der fejl med visningen/placeringen
af energimærkningen på 1.093. Dette giver en fejlprocent på 19 %.
Af de 1.093 fejl udgør 817 (75 %) helt manglende energimærkning, hvilket gør manglende
energimærkning til den hyppigste fejltype. De resterende 276 fejl kategoriseres som ”øvrige fejl”, som
omfatter fejlplacering, sort/hvid energimærker, forkerte størrelser på energimærket m.m. 65 % af de
”øvrige fejl” består af fejlplacering af energimærket, hvor energimærket er placeret andre steder end på
fronten eller ovenpå produktet, f.eks. indeni eller på siden af produktet.
Ni af de 51 butikker (18 %) har slet ingen energimærker på deres produkter. To af de 51 butikker (4 %)
har energimærket samtlige deres produkter.
Energistyrelsen har fulgt butikskontrollen op med underretninger, kontrolbesøg og påbud til butikker,
som havde mere end 10 pct. fejl med udstillingen af energimærkningen. Alle butikker har efterfølgende
rettet op.
Under kontrolbesøgene har Energistyrelsens kontrollant ydet vejledning om korrekt energimærkning.
Både ved første og andet besøg er en vejledning i korrekt energimærkning udleveret til butikkerne.
Butikkerne er genbesøgt op til to gange.
I tabellen nedenfor er resultater fra alle kontrolrunder præsenteret.
Tabel 2. Resultater for hver kontrolrunde

Butikskontrol 2016

1. kontrolrunde

2. kontrolrunde

3. kontrolrunde

Antal kontrollerede produkter

5.631

4.013

118

Antal fejl på produkter

1.093

300

0

Andel produkter med fejl

19 %

8%

0%

Antal kontrollerede forhandlere

51

36

5

Antal forhandlere med fejl

38

9

0

Andel forhandlere med fejl

75 %

25 %

0%

Generelt set er der færre fejl med mærkningen for de produktgrupper, der har været omfattet af krav
om energimærkning i længst tid. Der er således flest fejl med de nyeste mærker, fx emhætter.

Af nedenstående figur 1 ses fejlprocenterne fordelt på produkttyper.
Figur 1. Andel af mangelfuld energimærkning pr. produktkategori
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Note til figur 1: Mobile klimaanlæg, luft til luft-varmepumper, vinkøleskabe og vaske-/tørremaskiner har været inkluderet i
kontrollen, men ses ikke medtaget i figuren. Dette skyldes at disse produkter kun er set udstillet i begrænset omfang
under kontrollen, og dermed ikke udtrykker det generelle billede af energimærkningen for produktgrupperne.

Generelt ses en tendens til at virksomhedsstrukturen for den enkelte butik har en betydning for
efterlevelsen af reglerne om synlig energimærkning.
Af nedenstående figur 2 ses andelen af fejl ved første kontrolrunde fordelt på
ejerforhold/virksomhedstype for butikkerne.
Figur 2. Beståede butikker inddelt efter virksomhedstype i første kontrolrunde
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Fremtidig indsats
Butikskontrollen 2016 viser, at der forsat er et stykke vej til, at målsætningen om max 10 % fejl med
energimærkningen er nået.
Energistyrelsen har efter kontrollen foretaget telefoninterview med en række butikker, hvor der er spurgt
ind til deres ønsker og behov for yderligere vejledning. Baseret på fejltyper og input fra interview har
Energistyrelsen defineret følgende fokuspunkter for det fremtidige arbejde med energimærkning i
butikker:

-

Et større fokus på, at energimærket er lovpligtigt i alle materialer.

-

Højere grad af offentliggørelse af tilsynsresultater.

-

En mere visuel vejledning til overholdelse af reglerne, med billedeksempler på typiske fejl,
og hvordan disse rettes op.

Energistyrelsen vil involvere følgegruppen i arbejdet med bedre vejledning af butikkerne.
Hertil vil der i 2017 gennemføres en ny butikskontrol efter den samme metode. Proceduren for
udstedelse af påbud er forud for kontrollen i 2016 blevet strammet op.

