21. september 2020

Vejledning om salg og markedsføring af hårde hvidevarer til professionelt brug
I butikker og netbutikker sker det ofte, at hvidevarer til husholdningsbrug og hvidevarer til professionel brug
markedsføres lige ved siden af hinanden. Det giver udfordringer for både forbrugere og forhandlere, da
professionelle hvidevarer som udgangspunkt ikke bør sælges til private husholdninger.
For at vejlede forhandlerene har Energistyrelsen udarbejdet syv gode råd om salg og markedsføring af
professionelle hvidevarer, der skal gøre det enkelt for forbrugerne at skelne imellem professionelle og
husholdningsprodukter, når de handler. Link til vejledningen.

Ecodesignkrav til kølecontainere
I foråret lancerede Europa-Kommissionen et forstudie, der skulle afdække muligheden for at indføre
ecodesignkrav til kølecontainere både til transport og til stationær brug. Studiet blev afsluttet i slutningen af juni
i år og danner baggrund for det obligatoriske Konsultationsforum, som Europa-Kommissionen planlægger med
deadline for kommentarer senest den 23. september. Studiets endelige rapport findes her.
Studiet finder, at i omegnen af 3.000 kølecontainere til transport og stationær brug bringes i omsætning på det
europæiske marked hvert år. Det lave antal og dermed begrænsede energibesparelsespotentiale betyder i
henhold til gældende krav i ecodesign direktivet (artikel 18) og energimærkningsforordningen (artikel 14), at det
ikke er muligt at indføre regulering af kølecontainere.
Europa-Kommissionen foreslår som alternativ, at kølecontainere til stationær brug omfattes af forordning (EU)
1095/2015 om ecodesign regulering af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe mv. ved den kommende
revision – der forventes igangsat i 4. kvartal 2020.

Nyt fra Europa-Kommissionen

Europa-Kommissionen udskyder konsultationsforum om ecodesign og energimærkning af
ventilationsaggregater, som var planlagt d. 23. oktober. Mødet forventes at blive afholdt i slutningen af 2020
eller begyndelsen af 2021. Følg studiet her.
Europa-Kommissionen forventes at afholde konsultationsforum om arbejdsplanen for ecodesign og
energimærkning 2020-2024 inden for de næste par måneder. Mere info kan findes på Europa-Kommissionens
hjemmeside, og spørgsmål kan rettes til Energistyrelsen.
Der er varslet konsultationsforum for revisionen af ecodesignforordningen for computere og computerservere i
efteråret, men der er endnu ikke fastsat en dato. Konsultationsforum forventes afholdt i oktober måned og
forstudiet for revisionen af forordning (EU) 617/2013 kan følges på revisionsstudiets hjemmeside.

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

