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Som produsent1 eller importør er du
forpliktet til å dokumentere at
produktene dine oppfyller kravene i
EUs økodesign- og
energimerkeforordninger.
Formålet med denne veiledningen er å
gjøre det lettere for deg å dokumentere
samsvar for dine produkter.
Lovfestede krav
Mange energirelaterte produkter er omfattet
av krav til energimerking og/eller miljøvennlig
utforming. I tabell
1 på side 2 finner du en liste over produktene
som i dag er omfattet av krav til miljøvennlig
utforming og/eller energimerking.
Før du bringer et energirelatert produkt i
omsetning i EU/EØS2, må du utarbeide
teknisk dokumentasjon som viser at
produktet er i samsvar med forordningene.

Teknisk dokumentasjon
Den tekniske dokumentasjonen3 må være
tilstrekkelig til å vise at angitte verdier og andre
opplysninger gitt for produktet er riktige, og at
minstekravene i økodesignforordningene er
oppfylt. Dokumentene må stilles til rådighet
innen 10 dager etter at myndighetenes
anmodning er mottatt.
Krav til dokumentasjonen
Kravene for de enkelte produktkategoriene er
beskrevet i de produktspesifikke forordningene.
Antallet parametere som skal dokumenteres,
varierer fra produktkategori til produktkategori.

Følgende dokumenter er ikke relevante som del av den tekniske dokumentasjonen med
hensyn til miljøvennlig utforming og energimerking:
Rapporter og sertifikater om RoHS, EMC, LVD, ISO 9001 eller liknende kvalitetssystemer
Bekreftelser fra tredjeparter på at produktet ditt er i samsvar med reglene, er ikke tilstrekkelig
dokumentasjon i markedstilsynssammenheng.
Brukerhåndboken er som regel heller ikke en del av den tekniske dokumentasjonen.
Noen forordninger har imidlertid krav til innholdet i brukerhåndboken. I slike tilfeller er det
relevant å ta med brukerhåndboken eller en kopi av sidene som inneholder de opplysningene
som etterspørres, i den tekniske dokumentasjonen.

Du finner en detaljert beskrivelse av hva den
tekniske dokumentasjonen for de ulike
produktkategoriene skal inneholde, ved å klikke
på navnet på kategorien i tabellen på neste side.
Merk at verdiene angitt på en energietikett eller
i et datablad må være dokumentert uten bruk av
tillegg til eller toleranser for faktiske
prøvingsresultater.
Toleransene nevnt i framgangsmåten for
verifisering i forordningene skal ikke brukes av
produsenten til å oppnå en mer fordelaktig
erklæring for et produkt.

1

I energimerkedirektivet og -forordningene brukes termen

"leverandør". En produsent kan utnevne en autorisert
representant til å handle på sine vegne. I så fall er den
ansvarlige den autoriserte representanten.
2

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS, EUs

28 medlemsstater og landene i Det europeiske
frihandelsforbund (EFTA), Island, Norge og Liechtenstein)
3

Se artikkel 5 (b) i EUROPAPARLAMENTS- OG

RÅDSDIREKTIV 2010/30/EU av 19.
mai 2010 om angivelse av energirelaterte produkters energiog ressursforbruk ved hjelp av merking og standardiserte
produktopplysninger

Energirelaterte produkter er produkter som bruker energi, eller som ikke bruker energi, men
som indirekte påvirker energiforbruket, så som innretninger for tapping av vann,
bygningsisolasjonsprodukter, vinduer osv.

Utstedt av:

Se vedlegg IV (2) til europaparlaments- og rådsdirektiv
2009/125/EF av 21. oktober 2009 om etablering av en ramme
for fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av
energirelaterte produkter (økodesigndirektivet)

Finansiert av:
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For å finne kravene til din produktgruppe, kan du bruke hyperkoblingene i denne tabellen.
Produktkategori

Miljøvennlig utforming

Klimaanlegg og komfortvifter
(komfortvifter er bare omfattet av kravene til miljøvennlig utforming)

Energimerking

X

X

Retningsbestemte lamper, LED-lamper og tilhørende utstyr

X

X

Elektriske lamper og lysarmaturer

X

X

Elektriske motorer

X

Elektriske vannvarmere og varmepumpevannvarmere

X

Eksterne strømkilder*

X

Vifter som drives av motorer

X

Lysrør

X

X

Anlegg til romoppvarming med gass- eller oljefyrt kjel, anlegg til
kombinert rom- og tappevannsoppvarming med kjel og
kraftvarmeanlegg til romoppvarming

X

X

Frittstående sirkulasjonspumper uten pakkboks og produktintegrerte
sirkulasjonspumper uten pakkboks

X

Varmepumper og elektriske kjeler, herunder anlegg til kombinert
rom- og tappevannsoppvarming

X

Datamaskiner og datatjenere

X

X

X

Varmtvanns- beholdere

X

X

Husholdningsoppvaskmaskiner

X

X

Kjøle- og fryseapparater til husholdningsbruk

X

X

Husholdningstørketromler

X

X

Husholdningsvaske- maskiner

X

X

Ikke-retningsbestemte husholdningslamper (herunder LED-lamper)

X

X

Pakker med produkter for rom- oppvarming

X

Pakker med vannvarmer og solvarmeinnretning

X

Enkle digitale dekodere

X

Effektforbruk i hviletilstand og avslått tilstand*

X

Fjernsyn

X

X

Støvsugere

X

X

Vannpumper

X

Det kommer stadig forordninger for nye produktkategorier.
*Kravene til eksterne strømkilder og effektforbruk i hviletilstand og avslått tilstand vedrører elektrisk og elektronisk husholdnings- og kontorutstyr.
Denne veiledningen presenterer innholdet i forordningene og retter seg mot produsenter, importører og andre interesserte. Denne veiledningen er ikke noen erstatning for
forordningene, og ved enhver tvil er det forordningene som gjelder. Denne veiledningen er ikke rettslig bindende. En rettslig bindende tolkning kan bare gis av EU-domstolen.
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