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Samarbejdsprocedure mellem Energistyrelsen (ENS) og 
Laboratoriet  
 
 
Kontrolmåling af produkter – hvem gør hvad, hvornår!  

 
 
a) Planlægning af test:  

I takt med at ENS fastlægger kontrolomfang for produkter, informeres testlaboratoriet om tidspunkt 
for forventet gennemførelse af kontrollen. ENS fremsender herefter en formel bestilling af 
kontrollen. 
 
Store serier varsles med minimum 8 ugers varsel. 
Ved en opfølgende 3-apparats test er målsætningen at kunne igangsætte denne indenfor 3 uger efter 
hovedserien.  
 

b) Indhentning af produkt til kontrol:  
Laboratoriet informeres af Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning (herefter SEE) om, hvornår 
produktet vil kunne afhentes/vil ankomme hos laboratoriet og opgiver samtidig en entydig 
referencebetegnelse (serienummer) for det udvalgte produkt. Dette gøres skriftlig senest 1 uge, inden 
produktet ankommer til laboratoriet.  
 
Laboratoriet begynder indhentning af nødvendig dokumentation umiddelbart efter at have modtaget 
information om de udvalgte produkter.  
Fremsendelse af information om udvalgt produkt fra SEE skal af Laboratoriet betragtes som en 
bekræftelse på, at testen ønskes påbegyndt, umiddelbart efter at produktet er ankommet til 
laboratoriet.  
 
Laboratoriet bekræfter modtagelsen af produktet til SEE senest 24 timer efter modtagelsen og 
bekræfter, at der er modtaget den korrekte, udvalgte produktmodel. 

 
 

c) Gennemførelse af test:  
Laboratoriet oplyser tidspunkt for forventet afslutning af test og fremsendelse af en kvalitetssikret 
testrapport. 
 
Hvis det testede produkt viser sig at være fejlbehæftet, så skal testen afbrydes og SEE straks 
informeres for at holde sagsbehandlingstiden nede!  
 
SEE kontakter leverandøren af det fejlbehæftede produkt. 
 
En reparation af produktet kan accepteres under hensyntagen til omfang og omkostninger. Det er 
Laboratoriet, der foretager vurdering af, om en reparation er fornuftig og rimelig i situationen. 
Anbefaling fra Laboratoriet fremsendes til SEE, som informerer leverandøren. 



 

 

Hvis der i stedet skal udtaget et andet produkt, skal dette udvælges af SEE. Dialogen med 
leverandøren herom foretager SEE.      
 

d) Krav til afrapportering:  
I forbindelse med afrapportering skal Laboratoriet udarbejde et kvalitetssikret resumé bestemt for 
ENS og SEE. Resumeet skal indeholde en klar konklusion, om hvorvidt produktet er dumpet eller 
bestået i forhold til kravene. 
 
For dumpede produkter skal det fremgå hvilken parameter, der ikke lever op til kravene, fx med en 
tabel der viser krav, måleresultat og den tilladte tolerance. 
 

e) Specielt i forbindelse med produkter, der ikke lever op til kravene, kan der efter afslutning af 
kontrollen være opfølgende spørgsmål, dels fra SEE og ENS, men også fra leverandøren. 
Laboratoriet forventes at besvare spørgsmål i rimeligt omfang, som en del af kontrolmålingen.  

 
 
 
 


