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Norges vassdrags- og energidirektorat

Økodesignforskriftens generelle krav (kap 2) 
§ 5.Krav til energirelaterte produkter

Et energirelatert produkt…..….kan kun bringes i omsetning eller 
tas i bruk i næringsvirksomhet dersom det 

• er i samsvar med de produktspesifikke regler,
• er utstyrt med CE-merking etter § 6, 
• har samsvarserklæring etter § 7, og
• det er foretatt en samsvarsvurdering (inkl teknisk 

dokumentasjon) etter § 8.

Den ansvarlige skal sikre at vilkårene er oppfylt på forhånd

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/apparater-produkter/Ecodesign/ec_doc_eksempel_med_forklaring.pdf
https://www.nve.no/energibruk-og-effektivisering/okodesign-og-energimerking-av-produkter/generelle-krav/


Norges vassdrags- og energidirektorat

Energimerkeforskriftens generelle krav (kap 2)

■ § 4 – § 8 Generelle påbud og forbud

■ § 9 Særlige plikter for leverandører
• Sørge for trykte og elektroniske etiketter og datablad
• Sørge for teknisk dokumentasjonsmateriale
• Forsyne forhandlere med etikett, datablad (trykt og elektronisk) 

■ § 10 Særlige plikter for forhandlere
• Vise sluttbruker datablad og energimerke (trykt og elektronisk)

 



Norges vassdrags- og energidirektorat

NVEs tilsyn

■ Eksempel på aktiviteter/kontroller 

■ Informere på forhånd (preventivt tilsyn)
■ Skriftlig kontroll (dokumentkontroll)
■ Laboratorietesting
■ Butikkontroller – om energimerket vises

Brukernavn
Presentasjonsnotater




Norges vassdrags- og energidirektorat

Tilsyn – skriftlig kontroll

Energimerking Felles for økodesign 

og energimerking

Økodesign

- Energimerke

- Datablader

- Reklamer, teknisk

salgsmateriale 

- Teknisk

dokumentasjon

- Samsvarserklæring

- Øvrig informasjons-

materiell

Eksempler på dokumenter NVE kan kontrollere



Norges vassdrags- og energidirektorat

NVEs pålegg og reaksjoner (eksempler)

■ Økodesignforskriften

■ § 34 Pålegg om retting og helt/delvis omsetningsforbud

■ § 35 Reaksjoner: Tvangsmulkt

■ Energimerkeforskriften

■ § 28 Pålegg om retting og helt/delvis omsetningsforbud

■ § 29 Reaksjoner: Overtredelsesgebyr og straff (bøter)



Norges vassdrags- og energidirektorat

Følg med på NVEs nettsider! 

■ Økodesignforordning 2015/1095 og energimerkeforordning 
2015/1094 er omtalt på NVEs nettsider

■ Økodesignforordning om luftbåren oppvarming og kjøling i 
bygninger – omtale kommer

■ Følg med - Abonner på nyheter
■ Registrer deg som mottaker av nyheter på ny!

https://www.nve.no/energibruk-og-effektivisering/okodesign-og-energimerking-av-produkter/kjole-og-fryseskap-til-yrkesbruk-med-mer/
https://www.nve.no/nytt-fra-nve/abonner-pa-aktuelle-saker-fra-nve/


Norges vassdrags- og energidirektorat

Til slutt - nye initiativer fra EU
■ Økodesign arbeidsplan 3 – hvilke nye produktgrupper vil 

ligge i planen?

■ Vil ny energimerkeforordning (erstatter direktivet) vedtas i 
EU i 2016 (ikrafttredelse 1. januar 2017)?

■ Sirkulær økonomi  - nye produktkrav?
■ Økt produktlevetid 
■ Gjenbruk av komponenter/resirkulering av materiale



Norges vassdrags- og energidirektorat

Kandidater til WP III (2015-17)? (kilde: Studie WPIII)

Estimert årlig energibesparelse i 2030 (primærenergi)
Bygningsautomati-
sering, styring, 
regulering og 
overvåking (BACS)                          
++ 30 TWh

Kjøle-
/frysecontainere ++
6 TWh

Fotoelektriske
systemer (solceller
og omformere)  ++
6 TWh

Mobil- og
smarttelefoner +++

Basestasjoner for 
internett og telefon-
nettverk + 

Bygningsmaterialer
til drivhus ++

7 TWh

Høytrykk
rengjørings-
apparater +++
3 TWh

Trådløse ladere til
forbruker-
elektronikk ++

Elektriske kjeler
(vannkoker)    ++

12 TWh

Internettrutere ++ Heiser ++
8 TWh

Offentlige skjermer
++
2,6 TWh

Håndfønere +
12 TWh

Hårfønere +
5 TWh

Salgsautomater for 
varme drikker +
1 TWh

Brødristere +
4 TWh


	�Hvordan vil NVE føre tilsyn? 
	Økodesignforskriftens generelle krav (kap 2) 
	Energimerkeforskriftens generelle krav (kap 2)
	NVEs tilsyn	
	Tilsyn – skriftlig kontroll
	NVEs pålegg og reaksjoner (eksempler)
	Følg med på NVEs nettsider! �
	Til slutt - nye initiativer fra EU
	Lysbildenummer 9

