
 28. oktober 2021 

Branchedag om energimærkning for forhandlere 

Energistyrelsen har undersøgt online markedet for salg af energimærkede produkter og konklusionen er, 
at mange forhandlere forsat ikke energimærker produkter korrekt. Fejlene varierer fra mindre fejl til 
fravær af energimærkning. 

På den baggrund afholder Energistyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen et virtuelt branchemøde om 
energimærkning onsdag den 24. november kl 9.00 – 11.00. 

På mødet vil Energistyrelsen fortælle om generelle krav for energimærkning og præsentere gængse fejl 
og mangler i energimærkningen og særlige regler for de nye reskalerede energimærker. 
Sikkerhedsstyrelsen vil fortælle om konsekvenserne af den nye markedsovervågningsforordning og om 
kommende tilsynsaktiviteter. På mødet vil der vil være mulighed for at stille spørgsmål direkte til 
Energistyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen. 

Tilmeld jer allerede nu på https://attendee.gotowebinar.com/register/1140903161291555856 

Har I spørgsmål, som I gerne ser behandlet på branchedagen, kan de sendes til ecodesign@ens.dk 

____________________________________________________________________________________ 

Nye vejledninger om energimærkning  

Energistyrelsen har opdateret sine butiksvejledninger i henhold til 
de nye energimærker og de er nu tilgængelige på 
ens.dk/energikrav til produkter under forhandlere. 

For de ny energimærker gælder det, at både forhandlere, 
producenter og importører skal opfylde kravene om at vise 
energimærke og produktdatablad ved salg på internettet - uanset 
om salget sker til forbrugere, forhandlere eller andre. Det gælder 
også hjemmesider målrettet B2B salg med krav om registrering 
med CVR-nummer, hvor produktet ikke vises med priser. 

Vær endvidere opmærksom på, at ”Datablad” har skiftet navn til 
“Produktdatablad” og det er fortsat ikke lovligt at anvende andre 
ord som f.eks. specifikationer. 



Salgsstop for en række produkter fra 1. december 2021 

1. december 2021 er det ikke længere lovligt at markedsføre og sælge en række 
hvidevarer og elektroniske skærme, som ikke er reskaleret. Det gælder specifikt 
opvaskemaskiner, vaskemaskiner, køle- og fryseapparater, vinkøleskabe, tv og 
computerskærme med det gamle energimærke – det med plusserne.  

Forhandlere må hverken vise, markedsføre eller sælge de udfasede produkter og 
de skal sikre at forbrugerne kun kan se produkter med det nye A-G energimærke 
for de relevante produktgrupper. Med det nye krav er energimærker med 
plusserne fortid for disse produktgrupper. 

Se mere om reskaleringen af energimærket og omfattede produktgrupper på 
ens.dk. 

____________________________________________________________________________________ 

Europa-Kommissionen udskyder konsultationsforum 

Europa-Kommissionen har udskudt planlagte konsultationsforum på solceller (6/10) og computere 
(11/10) på ubestemt tid og de håber at vende tilbage med nye datoer snarest.  

Konsulationsforum om BACH (18/10) er udskudt til den 15. november. 

Spørgsmål om kommende konsultationsforum sendes til ecodesign@ens.dk 

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 

 

 

 


