Ecodesign og
Energimærkning

--

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af
KØLE-/FRYSEAPPARATER TIL HUSHOLDNINGER

Producerer eller importerer du køle-/
fryseapparater til husholdninger?
Så vær opmærksom:
Der er krav til energieffektivitet og energimærkning.
Der er krav om miljøvenligt design
(ecodesign) af køle-/fryseapparater. Det
vil sige, at produkterne skal overholde
minimumskrav til energieffektivitet og
funktioner.

Måle- og beregningsmetoder til at
bestemme energiforbrug mv. er de samme
for ecodesign og energimærkning, og der
gælder de samme definitioner, standard
betingelser mv.

Køle-/fryseapparater skal endvidere
energimærkes med EU's energimærke.

Kravene om ecodesign og energimærk
ning er udstedt i EU-forordninger.

Hvilke produkter?

Hvem?

Reglerne gælder for alle køle-/fryseap
parater til husholdninger, der kan tilslut
tes elnettet. Kravene gælder også, selvom
apparatet sælges til brug andre steder
end i husholdninger.

Du har ansvar for at overholde reglerne,
hvis du er:

Krav om energieffektivitet og dermed
energimærkning gælder ikke vinkøle
skabe, frysere med andre kølesystemer
end kompressorer og apparater med et
nettovolumen på under 10 liter eller over
1.500 liter.

• Producent i et EU-land og producerer
til EU-markedet
• Officiel repræsentant i EU for en
virksomhed, der hører hjemme
i et land uden for EU
• Importør af køle-/fryseapparater fra et
land uden for EU til salg i EU.
Det gælder uanset, om apparatet er fra
din egen eller en anden virksomheds
produktion uden for EU

Hvad?

Hvorfor?

Ecodesignkravene for køle-/fryseappara
ter omfatter:
• Krav til køle-/fryseapparaters energieffektivitet
• Krav om særlige funktioner. Der er
krav til køle-/fryseapparater med et
volumen under 10 liter, til vinterdrifts
indstillinger og til indfrysningsfunktioner
• Oplysningskrav i brugsvejledning

Elforbruget til køle-/fryseapparater
udgør en stor andel af elforbruget i de
danske og europæiske husholdninger.

EU-energimærkningsordningen omfatter
for køle-/fryseapparater:
• Brug af energimærke med A+++ G-skalaen
• Krav om, at trykte reklamer og trykt
teknisk salgsmateriale oplyser produk
tets energiklasse
• Regler om visning af energimærket og
databladet ved salg af produkter på
internettet

Ecodesignkravene vurderes sammen med
energimærkningen for køle-/fryseappara
ter årligt at spare 14 milliarder kWh i
2025.
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køle-/fryseapparater til husholdninger
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Hvor kan jeg få mere at vide?
Kommissionens forordning om
energimærkning af køle-/fryseapparater til husholdningsbrug (EU)
nr. 643/2009.
Kommissionens forordning om ener
gimærkning af køle-/fryseapparater
til husholdningsbrug (EU) nr.
1060/2010.
Følg med i nye krav
og vejledninger på:

www.ens.dk/energikrav
Vejledningen præsenterer forord
ningernes indhold og henvender sig
til producenter, importører og andre
interesserede. Vejledningen er ikke en
fortolkning af forordningerne og
træder ikke i stedet for forordningerne.
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Gælder for både ecodesign og energimærkning

Hvilke produkter skal overholde kravene?
Reglerne gælder for alle køle-/fryseapparater til husholdninger, der kan tilsluttes elnettet, også selvom disse kan bruge batterier.
Kravene gælder også, selvom apparatet sælges til brug andre steder end i husholdninger. I tabellen ses en oversigt over, hvilke
produkter der skal overholde reglerne om energimærkning og/eller ecodesign.
Type

Nettovolumen

Ecodesignkrav
Energieffektivitet

Køleskabe med alle former for
kølesystemer (kompressorsystemer,
absorptionsanlæg mv.)

under 10 liter

Køleskabe med alle former for
kølesystemer (kompressorsystemer,
absorptionsanlæg mv.)

mindst 10 liter og
højst 1.500 liter

Frysere med kompressorkølesystem

under 10 liter

Frysere med kompressorkølesystem

mindst 10 liter og
højst 1.500 liter

Vinkøleskabe

alle

Energimærkning
Særlige
funktionskrav*

x

x

Krav til
brugsvejledning

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

* Funktionerne varierer. Se kravene under Krav til særlige funktioner på side 4.

Hvad er kravene til
energimærkning?
Køle-/fryseapparater med et nettovolu
men på mindst 10 liter og højst 1.500 liter
skal energimærkes med EU's energimær
ke. Energimærket er ens i hele EU og
indeholder piktogrammer i stedet for
tekst, så mærket er nemt at forstå i alle
lande.
Mærket har de genkendelige røde og
grønne pile og A⁺⁺⁺ - G-skalaen.

Oplysninger på mærket
Energimærket skal oplyse:
• Energiklasse
• Årligt energiforbrug i kWh per år
• Samlet rumfang for alle rum > - 6 °C
• Samlet rumfang for alle rum ≤ - 6 °C
• Antal standardflasker
(kun vinkøleskabe)
• Støj i dB

A++++

Det er producenten, der skal sørge for, at
energimærket følger det enkelte køle-/
fryseapparat.
Producenten har ansvaret for, at der
følger et fysisk energimærke med den
enkelte vaskemaskine. Producenten
skal til enhver tid kunne levere et nyt
energimærke til forhandleren.

Energiklasser på mærket
For køle-/fryseapparater skal energimær
ket have energiklasserne fra A⁺⁺⁺ til D.
Dog kan absorptions-kølede køle-/
fryseapparater og vinkøleskabe også
bruge energiklasserne E - G.

A+++
I

A++

II

A+

I

I

II

A
B

XYZ
Energimærker for køle-/fryseapparater
til husholdninger

II

XYZ L
2010/1060

YZ L

YZ dB

XYZ

XYZ

XYZ L
2010/1060

YZ L

YZ dB

XXYZ

YZ dB

2010/1060
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Bestemmelse af energiklasser
Køle-/fryseapparaters energiklasse er
baseret på en beregning af apparatets
energieffektivitetsindeks (EEI). EEI er et
udtryk for, hvor meget energi køle-/
fryseapparatet bruger per år i forhold til
det årlige forbrug for et standard-køle-/
fryseapparat af samme størrelse.

Kategorier af apparater
Apparaterne er inddelt i følgende kategorier:

vægtet årligt energiforbrug
EEI =
x 100.
årligt standard-energiforbrug
I beregningen af det årlige standardenergiforbrug indgår korrektionsfaktorer
for klimaklasse, no-frost og indbygning.
Korrektionsfaktorerne skal bruges ved
beregning af forbrug for alle køle-/
fryse-apparater.
Der anvendes forskellige konstanter (M
og N) i formlen til beregning af standardenergiforbrug afhængig af typen af køle-/
fryseapparat. Typerne er inddelt i 10
kategorier, se tabellen i højre side.
Endvidere indgår apparatets ækvivalente
rumfang i beregningen.

Energimærkning
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Kategori

Betegnelse

1

Køleskabe med et eller flere rum til opbevaring af ferske madvarer

2

Kølesvaleskabe, svaleskabe og vinkøleskabe

3

Køleskabe med 0-grader zone og fryserum til isterninger (temperatur < 0 °C)

4

Køleskabe med 1-stjernerum (temperatur ≤ −6 °C)

5

Køleskabe med 2-stjernerum (temperatur ≤ −12 °C)

6

Køleskabe med 3-stjernerum (temperatur ≤ −18 °C)

7

Køle-/fryseskabe1

8

Skabsfrysere

9

Kummefrysere

10

Multianvendelige og andre køle-/fryseapparater

I den danske oversættelse af forordningen er ” kategori 7”, "refrigerator-freezer"
fejlagtigt oversat til " køleskabe med frostboks". Den korrekte oversættelse er "
køle-/fryseskabe", som angivet i tabellen ovenfor.
1

Effektivitetsindeks for køle-/fryseapparater, EEI
Energieffektivitetsklasse
A⁺⁺⁺ (laveste forbrug)

Energieffektivitetsindeks
EEI < 22

A⁺⁺

22 ≤EEI < 33

Det er de faktiske måleresultater uden
indregning af tolerancer, der skal bruges
til at fastlægge køle-/fryseapparaters
energiklasse. Vær opmærksom på, at der
er forskellige afrundingsregler for de
energiforbrug, der indgår i beregningen
af det årlige energiforbrug.

A⁺

33 ≤ EEI < 42

A

42 ≤ EEI < 55

Se formlerne til beregning af det årlige
standard-energiforbrug og ækvivalente
rumfang i forordningen om energimærk
ning af køle-/fryseapparater til hushold
ninger, bilag VIII.

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (højeste forbrug)

EEI ≥ 150
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Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af
KØLE-/FRYSEAPPARATER TIL HUSHOLDNINGER
Hvad er kravene til ecodesign?
Der er ecodesignkrav til køle-/fryseappa
rater til husholdninger. Kravene gælder
energieffektivitet, særlige funktioner,
som sparer energi, og indholdet i brugsvejledningen.
Krav til energieffektivitet
Ecodesignkrav til køle-/fryseapparaters
energiforbrug er som for energimærkningen baseret på energieffektivitetsindekset
EEI, som bestemmes på samme måde som
i energimærkningen.
Effektivitetskravene gælder for køle-/
fryseapparater med et nettovolumen på
mindst 10 liter og højst 1500 liter. For
frysere gælder kravene kun apparater med
kompressorer. Vinkøleskabe er undtaget
fra energieffektivitetskravene.
Se oversigten over energieffektivitetskravene i tabellen til højre.

Ecodesign

Til producenter og importører af
køle-/fryseapparater til husholdninger
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Krav til energieffektivitet
Energikrav for køle-/fryseapparater 10 ≤ nettovolumen ≤ 1500 liter
Køle-/fryseapparater med kompressor
EEI < 42
1

Absorptions- og andre køleskabe1
EEI < 110

Apparater i kategori 4-9 (se forrige side) er undtaget

Funktionskrav
Alle køle-/fryseskabe og frysere undtagen apparater, som har en
termostat og en kompressor, og som er udstyret med et elektronisk
kontrolpanel:
Ved aktivering af ”hurtig indfrysning” via termostatindstillingen
skal apparatet efter højst 72 timer automatisk stille om til den normale
opbevaringstemperatur
Alle køle-/fryseskabe, som kan anvendes ved ”stuetemperatur” på
under 16 ºC, har en termostat og en kompressor, og som er udstyret
med et elektronisk kontrolpanel:
Hvis apparatet har ”vinterdriftfunktion”, som sikrer korrekt temperatur i
fryseren ved lave omgivelsestemperaturer, skal denne aktiveres automa
tisk afhængig af omgivelsestemperaturen
Køle-/fryseapparater med nettovolumen under 10 liter:
Tomme apparater skal senest efter én time automatisk reducere
forbruget til 0,00 watt. Kravet kan ikke opfyldes med en tænd/slukknap

Se formler til beregning af energieffektivi
tetsindekset i ecodesignforordningen for
køle-/fryseapparater, bilag IV.
Krav til oplysninger i alle køle-/fryseapparaters brugsvejledninger
Brugsvejledningen skal indeholde:
• Hvilken kombination af skuffer, kurve
og hylder, der giver det laveste forbrug
• Hvordan apparatets energiforbrug
begrænses mest muligt i brugsfasen
For vinkøleskabe skal der desuden stå, at
”Apparatet er udelukkende til opbevaring
af vin”.
Oplysningskrav fremgår af ecodesignforordningen for køle-/fryseapparater,
bilag II.
Krav om særlige funktioner
Der er funktionskrav til:
• Indfrysningsfunktioner i frysere og
kombinerede køle-/fryseskabe
• Vinterdriftsindstillinger i køleskabe
med frostboks
• Små køle-/fryseapparaters (under 10
liter) elforbrug må maks. være 0,00 watt
en time, efter de er tømt
Se de særlige funktionskrav i tekstboksen herover. De fremgår også af
ecodesignforordningen for køle-/
fryseapparater, bilag II.

4

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af
KØLE-/FRYSEAPPARATER TIL HUSHOLDNINGER

Ecodesign og
Energimærkning

Til producenter og importører af
køle-/fryseapparater til husholdninger
Revideret december 2016

Hvad er kravene til information
og dokumentation?
Energimærkning

Ecodesign

Energimærke og datablad
Alle køle-/fryseapparater skal være
forsynet med et energimærke og et
datablad. Databladet skal være i
produktbrochuren eller andet
materiale, der følger produktet. Der
er krav til oplysningernes række
følge. Producenten har ansvaret for,
at der følger et fysisk energimærke
med den enkelte vaskemaskine.
Producenten skal til enhver tid
kunne levere et nyt energimærke til
forhandleren.

CE-mærkning og overensstemelseserklæring
Du skal som leverandør af køle-/fryseapparater, der er omfattet af kravene om
miljøvenligt design, sørge for, at apparaterne er CE-mærkede, når de kommer på
markedet i EU. Du skal endvidere have udarbejdet en CE-overensstemmelseserklæring, hvor det fremgår, at apparatet overholder kravene i forordningen. Det vil
sige, at forordningens referencenummer EU nr. 643/2009 skal være nævnt i over
ensstemmelseserklæringen.

Ud over de oplysninger, der fremgår
af energimærket, skal databladet
indeholde information om bl.a.
no-frost, optøningstid ved strømafbrydelse, indfrysningskapacitet,
klimaklasse, og om apparatet er
beregnet til indbygning.
Se krav til energimærket og krav til
indhold i databladet i forordning om
energimærkning af køle-/fryseappa
rater, bilag II og III.
Oplysninger i salgsmateriale
og i reklamer
Relevant salgsmateriale og reklamer
for køle-/fryseapparater skal inde
holde oplysninger om køle-/fryseap
paraters energiklasse, hvis materialet
i øvrigt indeholder oplysninger om
energi og/eller priser. Dette gælder
både for leverandører og for for
handlere. Se mere herom i forordnin
gen for energimærkning af køle-/
fryseapparater, artikel 3 og 4.
Oplysninger på internettet
Find reglerne om visning af energi
mærket og databladet ved salg af
produkter på internettet her.

Find krav til indholdet i CE-overensstemmelseserklæringen i ecodesigndirektivets
bilag VI.

Gælder for både ecodesign og energimærkning
Teknisk dokumentation
Som leverandør skal du sørge for, at dit produkt har en teknisk dokumentation.
Det gælder for alle køle-/fryseapparater, der bringes på markedet i EU. Den tekni
ske dokumentation skal vise, at energimærkningen af apparatet er korrekt, og at
produktet overholder kravene i ecodesignforordningen.
Den tekniske dokumentation skal indeholde:
• Kopi af de beregninger, der er anvendt til at fastlægge apparatets energieffektivitetsindeks
• Kopi af oplysningerne i brugsvejledningen
Den tekniske dokumentation skal endvidere indeholde resultater af gennemførte
målinger. Oplysningerne i dokumentationen kan dog også baseres på beregninger,
ekstra-poleringer e.l. på baggrund af målinger for lignende modeller. Den tekniske
dokumentation skal i givet fald nøje beskrive, hvordan dette er gjort. Den tekniske
dokumentation skal endvidere indeholde en fortegnelse over alle de apparater,
hvor oplysninger er baseret på det samme grundlag – også kaldet ækvivalente
modeller.
Den tekniske dokumentation skal derudover vise, hvilke harmoniserede standarder
og/eller øvrige tekniske standarder og specifikationer, der er anvendt.
Se alle krav til indhold af teknisk dokumentation i forordningen for energimærk
ning af køle-/fryseapparater, bilag IV og i forordningen for ecodesign af køle-/
fryseapparater artikel 4.
Dokumentationen skal kunne leveres inden for en frist på 10 dage, hvis Energistyrelsen beder om at få den udleveret. Dokumentation for energimærkning skal
gemmes i 5 år og for ecodesign i 10 år efter, at sidste eksemplar af modellen er
fremstillet.

Målemetoder
Der skal anvendes en pålidelig, nøjagtig og reproducerbar målemetode, der benytter sig af alment anerkendte måleteknikker.
At målemetoden skal være reproducerbar, betyder, at målingerne skal kunne gentages med samme resultat. Til den tekniske
dokumentation kan producenten selv lave målingerne eller få foretaget målinger på et uafhængigt laboratorium.
Målingerne skal dog altid udføres efter forordningens retningslinjer.
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Hvem har ansvar for at overholde
kravene?

Hvad sker der, hvis produktet
ikke overholder kravene?

Kravene gælder for køle-/fryseapparater
til husholdningsbrug, der markedsføres i
EU, uanset om det er til salg eller gratis,
og uanset salgsmetode.

Energistyrelsen fører tilsyn med, at køle-/
fryseapparater overholder reglerne om
ecodesign og energimærkning.

Kravene gælder direkte for:
• Europæiske producenter af køle-/
fryseapparater til salg i EU
• Importører af køle-/fryseapparater fra
et land uden for EU til salg i EU. Det
gælder, uanset om køle-/fryseapparatet
er fra din egen eller en anden virksom
heds produktion uden for EU
• Repræsentanter i EU for producenter
uden for EU
Er du producent, har du ansvaret for, at
dit produkt overholder kravene.
Er du importør, har du ansvaret for, at det
produkt, som du sælger i EU, overholder
kravene. Det kan du blandt andet sørge
for ved at stille kravene til din leverandør
og sørge for, at produktet er CE-mærket,
og at den tekniske dokumentation og
energimærkningen er i orden, inden
produktet kommer på markedet i EU.
Repræsenterer du i EU en producent
uden for EU, har du ansvaret for, at
produktet overholder kravene, selvom du
kun repræsenterer producenten og ikke
sælger produkterne. Dette gælder dog
ikke for parallelimporterede varer. I det
tilfælde overtager den pågældende
parallelimportør ansvaret.
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Energimærkning
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Energistyrelsen kontrollerer, at køle-/
fryseapparaters overensstemmelseser
klæring og tekniske dokumentation er i
orden.
Endvidere gennemfører Energistyrelsen
kontrolmålinger for køle-/fryseapparater
til husholdninger. Her tester man i første
omgang en enkelt maskine af en given
model.
Hvis køle-/fryseapparatet ikke overhol
der kravene, kan der testes yderligere 3
maskiner af samme model. Hvis gennem
snittet af de 3 målinger ikke overholder
kravene, overholder maskinen ikke
lovgivningen.
Kontrolproceduren er beskrevet i ecodesignforordningens bilag V og i forord
ningen om energimærkning, bilag VII.
Kontrolprocedurerne er ens i de 2
forordninger.
Hvis et køle-/fryseapparat ikke opfylder
kravene, skal Energistyrelsen pålægge
producenten eller importøren at bringe
tingene i orden.
Alt efter hvor alvorlig overtrædelsen er,
kan Energistyrelsen forbyde, at køle-/
fryseapparatet bliver markedsført, og
forlange, at det bliver trukket tilbage fra
markedet. Producenten eller importøren
skal med det samme have besked om
afgørelsen.
Ved forbud eller tilbagetrækning skal
EU-Kommissionen og de øvrige medlems
stater straks informeres. Hensigten er, at
et eventuelt markedsføringsforbud virker
ens i alle medlemslande.
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Hvor er der mere information?
Energistyrelsens hjemmeside (www.ens.dk/energikrav) indeholder mere information
om reglerne, nye krav i forordninger, vejledning, kontaktinformation og links til
lovtekster. Læs mere om energimærket på www.ens.dk/energimaerke.

Lovgiving
Ecodesignforordningen om miljøvenligt design af køle-/fryseapparater til
husholdninger
Kommissionens forordning EU nr. 643/2009 om krav til miljøvenligt design af køle-/
fryseapparater til husholdningsbrug.
Forordningen om energimærkning af køle-/fryseapparater
Kommissionens delegerede forordning EU nr. 1060/2010 om miljøvenligt design
af køle-/fryseapparater til husholdningsbrug.
Forordning om mærkning på internettet
Kommissionens delegerede forordning EU nr. 518/2014 for så vidt angår mærkning
af energirelaterede produkter på internettet.
Ecodesigndirektivet
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om
rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede
produkter. Se direktivet på dansk og engelsk (www.ens.dk/ecodesign).
Energimærkningsdirektivet
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse
af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af standardi
serede produktoplysninger. Se direktivet på dansk og engelsk (www.ens.dk/
energimaerke).
Dansk lov om ecodesign
Ecodesigndirektivet er gennemført i dansk lovgivning i:
• Lovbekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter,
nr. 1068 af 15. september 2010
• Bekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter,
nr. 1274 af 19. november 2010

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
www.ens.dk
Telefon: 33 92 67 00
E-mail: ens@ens.dk
Om ecodesign og energimærkning:
www.ens.dk/energikrav
Tilmelding til nyhedsbrev:
E-mail: ecodesign@ens.dk

Hvor er der hjælp og
vejledning?
Du kan få svar på spørgsmål og hjælp
til overholdelse af kravene
hos Sekretariatet for Ecodesign
og Energimærkning af Produkter.
Tlf.: 43 30 50 20
Mandag til torsdag
Fredag

9 -	16.00
9 -	15.30

E-mail:
sekretariat@eco-energimaerke.dk

Dansk lov om energimærkning
EU-energimærkning er gennemført i dansk lovgivning i:
• Lov om energimærkning af energirelaterede produkter, nr. 455 af 18. maj 2011
• Bekendtgørelse om energimærkning af energirelaterede produkter, nr. 1026
af 18. maj 2011

Afrundingsregler og målestandarder
Du kan læse mere om afrundingsregler for måleresultater og beregninger og
målestandarder på www.ens.dk/energikrav.
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