
 

E-post: nve@nve.no, Internett: www.nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Telefaks: 22 95 90 00 

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst 

Drammensveien 211 Vestre Rosten 81 Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73 

Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER Postboks 394 Postboks 2124 Postboks 53 Postboks 4223 

0301 OSLO Telefon: 72 89 65 50 8505 NARVIK 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR 

  Telefon: 76 92 33 50 Telefon: 33 37 23 00 Telefon: 57 83 36 50 Telefon: 62 53 63 50 

 

Olje- og energidepartementet 

Postboks 8148 Dep 

0033 OSLO 

 

 

Vår dato: 29. november 2010    

Vår ref.: NVE 201005492-3  aj/end  

Arkiv: 008  Saksbehandler: 

Deres dato: 1. november 2010 Erik Normann Drevdal 

Deres ref.: 10/01024-2 22 95 92 19 

 

Høring - Revidert Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU om 

merking av energirelaterte produkter - Energimerkedirektivet - 

Høringsfrist: 29112010 

Vi viser til høringen om det nye energimerkedirektivet (2010/30/EU) og departementets forestående 

vurdering av mulig gjennomføring. Nedenfor gis en generell kommentar etterfulgt av spesielle 

kommentarer til artikler som vi særlig ønsker å fremheve. Den generelle kommentaren er i prinsippet et 

sammendrag av de spesielle kommentarene.   

Generelt 

Virkeområdet for det reviderte energimerkedirektivet dekker energirelaterte produkter i husholdnings- 

og industrisektor samt i tjenesteytende sektor. Kjøretøyer er unntatt. Dette er en kraftig utvidelse i 

forhold til det opprinnelige direktivets (92/75/EF) virkeområde som omfattet husholdningsapparater. 

Utvidelsen bringer energimerkedirektivets virkeområde på linje med det nylig utvidede virkeområdet for 

økodesigndirektivet (jfr. direktiv 2009/125/EF, som er en revidert utgave av det nå opphevede 

direktiv 2005/32/EF).  

Revidert direktiv gir en mer eksplisitt beskrivelse av medlemsstatenes ansvarsområde med hensyn til 

oppfølging, samarbeid og etterlevelse i tilknytning til direktivet. Det stilles krav til samarbeid og 

informasjonsutveksling mellom nasjonale myndigheter, medlemslandenes myndigheter og mellom 

medlemslandene og Kommisjonen for å styrke håndhevelsen av direktivet. På dette punkt ber NVE 

departementet om å vurdere muligheten for å sette inn en bestemmelse/presisering i det reviderte/nye 

nasjonale lovverket der det åpnes for at tilsynsmyndigheten NVE kan benytte andre myndigheters, 

norske så vel som andre medlemslands, testresultater til å fatte vedtak i forbindelse med feilmerking. 

Det vises til at Energistyrelsen i Danmark har fått inn en lignende bemerkning i det danske lovverket. En 

slik bestemmelse vil effektivisere og styrke nordisk og europeisk tilsynssamarbeid og bidra til at 

dobbeltarbeid unngås. 

Informasjonskravene i direktivet viderefører kravet om at sluttbrukerne skal se et energimerke og et 

opplysningsskjema som gjelder for produktet. Det innføres nye bestemmelser om merking av 
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innbyggingsapparater og informasjon om energibruk i annonser og annet teknisk orientert 

markedsføringsmateriell (brosjyrer).   

Revidert direktiv inneholder en helt ny bestemmelse (artikkel 9) om offentlige anskaffelser og 

insentiver. Her sies det at kontraktsansvarlige myndigheter skal bestrebe seg på å kjøpe inn de mest 

energieffektive produktene, dvs. de med den beste energiklasse.    

Revidert direktiv viderefører prinsippet om syv energiklasser og tar utgangspunkt i skalaen A-G. Men, 

det åpnes for benyttelse av A+, A++ og A+++ under forutsetning av at det kuttes tilsvarende antall 

klasser i den dårligste enden. 

Spesielt - gjennomgang av artikler med størst endring/nye artikler 

Artikkel 1 Virkeområde 

NVEs merknad: Utvidelsen innebærer at tilsynsområdet blir mer omfattende, både når det gjelder 

produkttesting, og når det gjelder kontroll med merking i fysiske butikker, nettbutikker, annonser og 

brosjyremateriell.    

Artikkel 3 Medlemsstatenes ansvarsområder  

I forhold til direktivet 92/75/EF gir revidert direktiv en mer eksplisitt beskrivelse av medlemsstatenes 

ansvarsområde med hensyn til samarbeid mellom myndigheter samt oppfølging og etterlevelse av 

direktivet. Det er fastsatt bestemmelser om bruken av andre merker, utveksling av opplysninger og 

samarbeid mellom medlemsstatene (på samme måte som i økodesigndirektivet) og rapporteringsplikt til 

Kommisjonen hvert fjerde år. 

NVEs merknad til 3. 1 (b): Enova (Enova anbefaler-merket) og Stiftelsen miljømerking (Svanemerket) 

har egne merker for energirelaterte produkter (vinduer, isolasjon og andre elektriske/elektroniske 

produkter). Disse merkene er utformet på en helt annen måte en EUs energimerke og kan ikke 

forveksles med EUs energimerke.   

 

NVEs merknad til 3. 1 (c): Det skal gjennomføres informasjonskampanjer og opplæringstiltak ved 

introduksjon av energimerket (revidert energimerke på eksisterende produkter i ordningen og nye 

produkter)  

 

NVEs merknad 3. 1 (d): Denne bestemmelsen skal bidra til å styrke det europeiske tilsynssamarbeidet. 

Det vil kunne være en god idé å fastsette en bestemmelse i det norske regelverket om at norske 

tilsynsmyndigheter skal kunne benytte andre norske eller utenlandske myndigheters testresultater i 

tilsynsarbeidet.  

 

NVE peker i den forbindelse på danske Energistyrelsens bemerkning til § 10 i Energistyrelsens 

høringsinnspill til ”Forslag til lov om energimærkning af energirelaterede produkter
1
 

(produktmærkningsloven)”. Her sies det at kontrollresultater fra andre danske eller utenlandske 

myndigheter skal kunne benyttes (utklipp): 

 

                                                      
1
 Loven gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af 

energirela-terede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede 

produktoplysninger, EU-Tidende 2010, nr. L 153, side 1, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/94/EF 

af 13. december 1999 om ad-gang til forbrugeroplysninger om brændstoføkonomi og CO2-emissioner i forbindelse 

med markedsføring af nye per-sonbiler, EF-Tidende 2000, L 12, s. 16. 
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 ”Klima- og energiministeren kan anvende kontrolresultater fra andre danske eller udenlandske 

myndigheder. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med direktivets artikel 3, stk. 1, litra d, hvorefter 

medlemslandene skal træffe passende foranstaltninger for at tilskynde samarbejde og give hinanden og 

Kommissionen oplysninger for at medvirke til at håndhæve direktivet. Som led i et effektivt samarbejde, 

kan tilsynsmyndig-hederne endvidere iværksætte fælles tilsynsaktiviteter for bestemte produkter...... .....    

Stk. 2 omhandler den situation, at tilsynsmyndigheden i forbindelse med en kontrol af et energirelateret 

produkt har tilstrækkeligt belæg for, at produktet ikke er i overensstemmelse med krav i regler fastsat i 

medfør af loven eller en delegeret retsakt. Bestemmelsen gennemfører direktivets artikel 3, stk. 2, 2. 

afsnit. Tilstrækkeligt belæg kan indebære, at tilsynsmyndigheden har modtaget oplysninger fra andre 

nationale eller internationale myndigheder, resultater fra papirkontrol af det tekniske 

dokumentationsmateriale udarbejdet af leverandøren eller butikskontrol hos forhandleren, kontrolmåling 

af energieffektivitet m.v.”  

 

NVE ønsker at den samme presiseringen skal fastsettes i det norske regelverket slik at vedtak kan treffes 

på grunnlag av en test utført av myndigheter i et annet land eller av andre norske myndigheter. Dette vil 

bidra til å styrke det europeiske, og især det nordiske testsamarbeidet, for energirelaterte produkter. 

Innenfor Norden kan i enkelte tilfeller energirelaterte produkter tenkes å være særlig tilpasset nordiske 

forhold slik at identiske modeller gjenfinnes hos de øvrige nordiske landene. Det vises til Samsung-

saken i november 2010 der den svenske Energimyndigheten utvekslet sine testresultater med de øvrige 

nordiske myndigheter. Dette medførte at også Danmark og Finland kunne fatte et vedtak mot 

produsenten som endte opp med å trekke tilbake et feilmerket fryseskap fra alle de nordiske landene, 

inkludert Norge.     

 

NVEs merknad til 3. 2: Prosedyren som skal følges ved feilmerking er mer detaljert beskrevet i 

revidert direktiv enn i 92/75/EF.  

 

NVEs merknad til 3. 3: Dette er en ny bestemmelse som gir OED/NVE i oppgave å rapportere om 

etterlevelsen av direktivet. 

 

Artikkel 4 Informasjonskrav 

NVEs merknad til 4 (b): Dette er en ny bestemmelse som åpner for at innbyggingsprodukter også skal 

energimerkes. 

NVEs merknad 4 (c): Energiklassen skal alltid oppgis i annonser som refererer til pris eller energibruk. 

Dette er en ny bestemmelse som åpner for en ny type tilsynsoppgave, nemlig annonsekontroll. 

NVEs merknad 4 (d): Teknisk markedsføringsmateriale skal inneholde informasjon om energibruk og 

– klasse. Dette er en ny bestemmelse som åpner for en ny type tilsynsoppgave, nemlig kontroll av 

innholdet i markedsføringsmaterialet.  

Artikkel 5 Leverandørens ansvar 

NVEs merknad til 5 (c): Leverandør har ti dager på seg til å fremskaffe en elektronisk versjon av 

teknisk dokumentasjon på forespørsel fra tilsynsmyndigheten. Ny bestemmelse. 

NVEs merknad 5 (d): Leverandør kan i prinsippet selv velge system for fremskaffing av etiketter selv 

om produktet som regel vil følges av en språkløs komplett etikett fra fabrikken.  

NVEs merknad 5 (e): Leverandør blir også ansvarlig for at et opplysningsskjema (datablad) medfølger 

produktet og at det finnes i brosjyrer. Ny bestemmelse. 
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Artikkel 9 Offentlige innkjøp og insentiver 

NVEs merknad: Hele artikkel 9 er ny og omhandler offentlige innkjøp og insentiver. Her sies det at 

kontraktsansvarlige myndigheter skal bestrebe seg på å kjøpe inn de mest energieffektive produktene, 

dvs. de med beste energiklasse.    

Artikkel 10 Forordninger 

NVEs merknad: Det er nytt at det skal benyttes forordninger for hvert produkt (slik som under 

økodesigndirektivet) i stedet for gjennomføringsdirektiver som under 92/75/EF. Det innføres også tre 

nye energiklasser, A+, A++ og A +++, til skalaen som i utgangspunktet strekker seg fra A til G. Men det 

er kun syv klasser som i hovedsak tillates med mindre det fremdeles finnes produkter i de andre klassene 

på markedet.  

Artikkel 15 Straff 

NVEs merknad: Medlemsstatene kan selv utforme reglene for straff. Revidert merkelov som trer i kraft 

1.1 2011 antas å ivareta straffereaksjoner. 

Artikkel 16 Gjennomføring 

NVEs merknad til 16. 1: Frem til tidspunktet for norsk gjennomføring av direktivet vil eksisterende 

norsk regelverk gjelde. Samtidig vil de nye energimerkene finne veien til Norge etter hvert som de 

introduseres i EU der revidert direktiv allerede har trådt i kraft. Dersom direktivet gjennomføres i norsk 

rett senere enn EUs frister for medlemslandene, vil tilsynsmyndigheten i mellomperioden føre tilsyn 

etter eksisterende regelverk som foreskriver et annet merke og en annen klasseinndeling enn det 

reviderte direktivet. Dette kan volde problemer ved butikkontroller og gjøre det vanskeligere å utføre et 

effektivt tilsyn i perioden frem til direktivet innlemmes i relevant vedlegg til EØS-avtalen og 

gjennomføres i norsk rett. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Gunn Oland 

avdelingsdirektør 

Ingunn Åsgard Bendiksen 

seksjonssjef 

 

 

 

 Oversendes uten underskrift. Kvalitetssikret i henhold til interne rutiner. 

 

  

  

 


