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EPREL – Ny verifikationsproces for leverandører 
EPREL er EU’s produktdatabase, som indeholder energimærke og produktdatablad for 
alle produkter omfattet af regler om energimærkning, og leverandører af produkterne 
har ansvar for, at de nødvendige data findes i EPREL.  
Europa-Kommissionen indfører 21. februar 2022 en ny verifikationsproces for 
leverandører i produktdatabasen i EPREL.  
Indførelse af en verifikationsproces har flere fordele. Blandt andet sikres, at: 

 Leverandørens offentliggjorte oplysninger er korrekte og kommer fra pålidelige kilder 
 Kun kvalificerede leverandører kan registrere produkter i EPREL-platform 
 Leverandørens navn ikke misbruges.  

Verifikationsprocessen sikrer f.eks., at en person ikke kan udgive sig for at være en anden part og 
registrere fejlagtige data om f.eks. en konkurrent med det formål at skade konkurrentens omdømme.  
Find vejledninger og læs mere om den nye EPREL verifikationsproces på Energistyrelsens hjemmeside. 
______________________________________________________________________________________
______ 

EPREL – Offentlig søgning i produktdatabasen  

Europa-Kommissionen har annonceret, at den offentlige del af produktdatabasen EPREL vil være 
tilgængelig ultimo marts 2022. Offentligheden vil herved have online adgang til produktdata og 
energimærket for alle energimærkede produkter i databasen. 

Den nye adgang til databasen vil gøre det lettere for forbrugerne at finde og sammenligne energimærkede 
produkter. Forhandlere, som har brug for et nyt energimærke eller datablad, kan med den nye adgang 
nemt downloade og udskrive disse direkte fra databasen. 

Yderligere information følger på Energistyrelsens hjemmeside om EPREL. 

______________________________________________________________________________________
______________ 

Hele prisen på lyskilder 

Energistyrelsen og EU-projektet Label2020 står bag værktøjet Hele Prisen, der gør det nemt for forbrugere 
at sammenligne udgifterne til både indkøb og brug af et produkt i hele dets levetid. 



I den seneste version er det nu også muligt at sammenligne lyskilder og deres levetidsomkostninger.  

Hele Prisen er det første online værktøj, der trækker på data fra EU produktdatabasen EPREL og tillader, at 
man scanner og sammenligner produkter på telefonen i butikken eller hjemme foran computeren. Den 
beregner også produktets samlede levetidsomkostninger, så forbrugeren i købssituationen nemt kan se 
hvilket produkt, der er billigst i længden. 

Prøv Hele Prisen og læs mere om Label2020 på projektets hjemmeside.  

______________________________________________________________________________________
______________ 

Kommende aktiviteter i Komitéen for Ecodesign og energimærkning 
Europa-Kommissionen opfordrer til indsendelse af dokumentation på flere produktområder forud for 
konsekvensanalyser frem til 21. februar 2022.  
Følgende områder er omfattet: 

 Lokal rumopvarmning – ecodesign  
 Husholdningstørretumblere – ecodesign og energimærkning 
 Luft-luft-klimaanlæg, luft-luft-varmepumper og komfortventilatorer – ecodesign og 

energimærkning 
 Vandpumper – ecodesign  
 Støvsugere – følger  
 Eksterne strømforsyninger – følger  

Dokumentationen skal sikre, at de aktuelle udkast til regulering er baseret på opdateret tekniske data 
forud for udarbejdelsen af en konsekvensanalyse. 
Planlagte konsultationsforum i Komitéen for Ecodesign og energimærkning: 

 Tørretumblere og produkter til lokal rumopvarmning (10. marts 2022) 
 Om ophævelse af den frivillige aftale for komplekse set top bokse (tv-bokse), revision af ecodesign 

krav til eksterne strømforsyninger, diskussion af beregninger for støvsugere og præsentation af 
Europa-Kommissionens Sustainable Product Initiative, herunder revision af Ecodesigndirektivet, 
og ecodesign og energimærkning arbejdsplan 2020-2024 (31. marts 2022) 

 Elmotordrevne ventilatorer (1. april 2022) 
 Produkter til lokal rumopvarmning (26. april 2022) 
 Solceller (forventes marts/april 2022) 
 Husholdningsapparater – ovne, emhætter og kogeplader (forventes maj/juni 2022) 

 

Denne e-mail er sendt fra Energistyrelsens ecodesign gruppe. Der tages forbehold for evt. fejl i 
udlægningen af ecodesigndirektivet, forordninger og andet lovgivningsmæssigt i tilknytning hertil.  

Yderligere information kan ses på www.ens.dk/energikrav 

Ønsker du at afmelde nyhedsbrevet så send en mail til ecodesign@ens.dk 

 



 

 


