
 

 10. september 2021 

 

Webinar om lyskilder og omgivende produkter  

Energistyrelsen inviterer til webinar for producenter, importører, forhandlere og interessenter i 

belysningsindustrien 

Sæt kryds i kalenderen tirsdag den 5. oktober. kl. 9:00 – 10:45  

Siden den 1. september 2021 har lyskilder og omgivende produkter skulle overholde nye ecodesign- og 

energimærkningskrav. Energistyrelsen modtager mange spørgsmål fra importører og forhandlere om de nye krav, 

hvorfor der nu afholdes et opfølgningswebinar for branchen. 

På webinaret får du en god introduktion til de nye lovkrav, og der vil bl.a. være en live præsentation af EPREL. Der er 

mulighed for at stille spørgsmål inden, under og efter mødet. 

Tilmeld dig allerede nu via dette link: https://attendee.gotowebinar.com/register/8223431500114620428 

Mødelink og program for webinaret udsendes senest d. 30 september.  

____________________________________________________________________________________________ 

Vigtige datoer for reskaleringen af lyskilder  

Fra 1. september 2021 gælder nye krav til miljøvenligt design (EU 2019/2020) og den reskalerede energimærkning 
(EU 2019/2015) for lyskilder. 

Her er de vigtige datoer: 

1. september 2021: Det reskalerede A-G energimærke må vises i butikker og e-handel og produkter med det 
tidligere A++-E energimærke må ikke længere bringes i omsætning på EU’s Indre marked.  

 1.-20. september 2021: forhandlere med onlinehandel har 14 arbejdsdage til at udskifte energimærkningen af 
reskalerede produkter i webbutikken. 

1. marts 2022: Den betjeningsvejledning for belysningsprodukter, der leveres med en udskiftelig lyskilde, skal 
indeholde oplysninger om lyskildens energiklasse. 

1. marts 2023: Alle lyskilder, der er omfattet af energimærkning, skal have en ny generation af energimærkning. 



Belysningsarmaturer og andre produkter med lamper 

Belysningsarmaturer og andre produkter (f.eks. spejle, skabe eller hylder), som indeholder lyskilder, der kan testes, 
skal have oplysninger om energiklassen for de leverede lyskilder i form af en tekst i den tekniske dokumentation og i 
betjeningsvejledning (se bilag V, punkt 2 i). EU 2019/2015). 

Et belysningsarmatur eller et andet produkt, der indeholder lyskilder, der ikke kan fjernes til test, regnes i sin helhed 
som en lyskilde. Et sådant produkt skal være energimærket som en lyskilde med energimærket trykt på emballagen. 

______________________________________________________________________________________________
______ 

Branchemøde om ecodesign og energimærkning af produkter til rumopvarmning 
og varmt brugsvand  
Energistyrelsen afholder sammen med Teknologisk Institut et virtuelt dialogmøde om mulige reviderede krav til 
kedler, varmepumper, vandvarmere og varmtvandsbeholdere mv. Det er de produkter, der i dag er omfattet af 
forordningerne (EU) 811/2013, (EU) 812/2013, (EU) 813/2013 og (EU) 814/2013 
 
Branchemødet afholdes virtuelt onsdag den 15. september kl. 10.-15. 
 
Mere information og tilmelding til mødet kan ske her: https://www.teknologisk.dk/kurser/branchemoede-om-
ecodesign-og-energimaerkning-af-produkter-til-rumopvarmning-og-varmt-brugsvand/k91056 

______________________________________________________________________________________________

______ 

Kommende møder i Komitéen for Ecodesign og energimærkning 

Europa-Kommissionen har sendt en foreløbig mødeplan for Ecodesign og energimærkning løbende til og med 

oktober 2021. Mødeplanen inkluderer: 

 Rumopvarmning (27/9) 

 Vandvarmere (28/9) 

 Solceller (6/10) 

 Computere og bærbare computere (11/10) 

 Bygningsautomatik (18/10) 

Denne møderække dækker over interessentmøder såvel som konsultationsfora. Der afholdes ikke møder i august, 

hvor Europa-Kommission er lukket. 

Mere information vedrørende disse møder vil blive delt, som datoerne nærmer sig. 

 



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 

 

 

 


