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1 Innledning: Om Elektronikkbransjen

Ca 12 000 mennesker jobber i bransjen.
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Stiftelsen Elektronikkbransjen er en interesseforening for leverandører innen lyd og bilde
produkter, elektriske husholdningsapparater, faghandlere og verksteder innen elektronikk i
Norge. Faghandlere innen elektronikk er kjeder som Elkjøp, Expert, Euronics, Coop og Siba.
I tillegg distribueres elektronikk gjennom nettbutikker som Komplett og kjedenes egne
nettbutikker
Bransjen kjennetegnes av et internasjonalt marked. Der er nærmest ingen produksjon av
forbrukerelektronikk i Norge. Alle produkter importeres. Storparten av hovedkontorer til
produsenter ligger innenfor EU-området. Det norske markedet med ca 35 mrd kroner i
omsetning og salg av 10 millioner produkter dekker ca en prosent av det europeiske markedet.

Elektronikkbransjen er, som interesseorganisasjonen for forbrukerelektronikk meget godt
kjent med energimerking fra elektriske husholdninger apparater. Energi er en viktig ressurs,
og produsentene investerer store beløp på utvikling av energieffektive apparater. Erfaring
tilsier at også forbruker er opptatt av dette.

Dagens merkesystem (for husholdningsapparater) er basert på bokstavene hvor
terskelverdier indikerer de forskjellige energiklassene. Den teknologiske utviklingen på
området går raskt, og dette har medført at flere apparater nå er -bedrC enn klasse A. Vi har
derfor både klasse A+ og A++ på kjøl/frys apparater.



Elektronikkbransjen

Elektronikkbransjen er positiv til at energimerking innføres på flere produktgrupper men
advarer mot en merkeordnin som de raderer de mest ener ieffektive a aratene som finnes
på markedet i dau.  

Den europeiske bransjeorganisasjonen CECED har lagt nytt forslag til energimerkeetikett for
EU-kommisjonen. Forslaget til energimerkeetikett fra CECED. samt en kort oppsummering
av en statistikk over energimerkeklassene på apparater som selges i Norge i dag. følger som
vedlegg til dette ittningssvaret.
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