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Norges vassdrags- og energidirektorat

Agenda

■ Det store bildet relevant for NKF, TEKNA 

■ 20 – 20 - 20 

■ Bygningsenergidirektivet

■ ErP «Energy related Products»: Øko-design og 

energimerking i perspektiv for NKF-foreningens 

medlemmer:

■ I denne sammenheng: Fokus på energibruk av produkter i 

bygg

■ Økodesign

■ Utvalgte av NVE prioriterte produktgrupper

■ Energimerkeforordningen
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EU 20 - 20 – 20  (slik det var definert)

Økodesigndirektivet ofte kalt ErP og 

energimerkedirektivet (av produkter), nå 

forordning
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Bygningsenergidirektivet

Bygningsenergidirektivet

Minstekrav til 

energiytelse

Energiattest for 

bygninger

Inspeksjon av 

tekniske anlegg

NS 3031 TEK10 Energimerking Energivurdering

Beregningsmetode 

for energiytelse
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Forhold mellom direktiver, standarder og nasjonale lover 
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Innledning – litt om direktivene slik de var
Virkemidler i EUs klima- og energipolitikk - EUs 20-20-20-mål for 2020 
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Energieffektiviseringsdirektivet

Økodesigndirektivet  

Energimerkedirektivet
Bygningsenergi-

direktivet
Forordninger

Mål om 20% energi-

effektivisering innen 2020
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■Økodesigndirektivet
(Krav til energibruk, luftutslipp, 

støy)

Energimerkedirektivet
(Informasjon om energibruk, vann, 

støy, funksjonsegenskaper)

Innledning - formål med direktivene slik de var

• Plikter for produsent/importør i EØS

• Fjerner de minst energieffektive 

og miljøvennlige produktene fra 

markedet 

• Plikter for produsent/importør, 

leverandør og forhandler i EØS

• Hjelper forbruker til å velge de 

mest energieffektive produktene
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Resultater av økodesign- og 

energimerkeforordningene 1

■ Produktene som omfattes bruker 10 000 TWh

■ 48 % av samlet energibruk i EU-28

■ 54.000.000.000 Euro ekstra fortjeneste/år for industrien

■ 800.000 ekstra direkte jobber for industrien, grossister og 

detaljisthandel.

■ Forventede enøkgevinster per år fra 2020 2:

■ 1014 TWh/år i primærenergi

■ 465 TWh/år elektrisk energi

1 ECODESIGN IMPACT ACCOUNTING Part 1 – Status Nov. 2013
2 Fra forordet i hver enkelt forordning
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Nye produktstandarder vil gi besparelser i 

EU på 1014 TWh/år fra 2020

2 eksempler: 

1. Maks effekt på 

støvsugere 1600/900 W 

= besparelse på 19 TWh/år

2. Belysning

= besparelse på 100 TWh/år 
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I EU: Forventet årlige besparelser 2020 vs BAU 
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Kilde: First findings and recommendations Evaluation of the Energy Labelling Directive and specific aspects 

of the Ecodesign Directive, Ecofys 2014
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Forventet årlige besparelser per år i EU fra 2020 

Kilde: Tallmateriale fra portalen til hver enkelt forordning på økodesign og energimerking

Røde rektangler:

Ventilasjon

Varmepumper
(eklusive DHW)

Motorer
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Øko-design i VVS perspektiv i bygg
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Produktgrupper som involverer VP

■ Prioriterte produktgrupper som NVE følger med VP

■ AC Comfort fans incl HP under 12 kW (Review)

■ Space heaters and combiheaters (Review)

■ Water heaters and water storage tanks (Review)

■ Air heating products, cooling products, high 

temperature process chillers and fan coils (Innspill: 

Standardization mandate)

■ Lavere prioriterte oppgaver fra NVE

■ Commercial refrigeration (definition requirements, new 

regulation)

■ Professional refrigeration (ikke review)

■ Domestic fridges and freezers (review)



Norges vassdrags- og energidirektorat

Luftoppvarming, kjøling, 

høytemperaturkjøling og viftekonvektorer

■ Air heating products, cooling products, high temperature process 

chillers and fan coils (gyldig fra 01.01.2018)

■ Luftoppvarming, kjøling, høytemperaturkjøling og viftekonvektorer
■ https://www.nve.no/energibruk-og-effektivisering/okodesign-og-energimerking-av-produkter/produkter-til-luftoppvarming-og-

kjoling-hoytemperaturkjolere-og-viftekonvektorer/

■ forvented årlig energibesparelse EU 56 TWh i 2030. 

■ Til sammenligning ligger den samlede nåværende norske 

strømproduksjonen på rundt 130 TWh

■ Forordning: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1488884852399&uri=CELEX:32016R2281

Uoff.oversettelse https://lovdata.no/static/NLX3/32016r2281.pdf

■ Reviewstudien vil tidligst starte ved årsskiftet 2019/2020. 

Normalt er det avsatt 2 år til review-studien. 

■ Artikkel 7 i gjeldende forordning sier hva man skal 

undersøke i review-en: 

https://www.nve.no/energibruk-og-effektivisering/okodesign-og-energimerking-av-produkter/produkter-til-luftoppvarming-og-kjoling-hoytemperaturkjolere-og-viftekonvektorer/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1488884852399&uri=CELEX:32016R2281
https://lovdata.no/static/NLX3/32016r2281.pdf
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Luftoppv+ vs. AC & comfort fans

■ Luftoppv+

■ Rapporteringskrav til GWP beskrevet i Annex

■ Article 7 Review skal se om det skal stilles spesifikke krav

■ AC & comfort fans incl. HP <12 kW

■ Forskjellige effektivitetskrav for lav GWP/naturlige 

kjølemedier
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Forskj. krav til effektivitet avh. GWP
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Luftoppv+: Artikkel 7 Gjennomgåelse

■ Kommisjonen skal gjennomgå denne forordning på nytt på 

bakgrunn av den teknologiske utviklingen som er gjort i 

forbindelse med luftoppvarmingsprodukter, kjøleapparater 

og prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer. Den skal 

framlegge resultatene av denne gjennomgåelsen for 

samrådsforumet for miljøvennlig utforming senest 1. januar 

2022. Gjennomgåelsen skal særlig omfatte en vurdering 

av følgende aspekter: 

■ a) om det er hensiktsmessig å fastsette krav til miljøvennlig 

utforming som omfatter direkte klimagassutslipp fra 

kjølemidler

■ pluss  bokstaver fra b) til k) 
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Luftoppv+: Artikkel 7 Gjennomgåelse

■ a) om det er hensiktsmessig å fastsette krav til miljøvennlig utforming som omfatter direkte klimagassutslipp fra 

kjølemidler, 

■ b) om det er hensiktsmessig å fastsette krav til miljøvennlig utforming for prosesskjølere til bruk ved høye 

temperaturer som bruker fordampingskondensator, og prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer som bruker 

absorpsjonsteknologi, 

■ c) om det er hensiktsmessig å fastsette strengere krav til miljøvennlig utforming for energieffektivitet og utslipp av 

nitrogenoksider for luftoppvarmingsprodukter, kjøleapparater og prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer, 

■ d) om det er hensiktsmessig å fastsette krav til miljøvennlig utforming for støyutslipp fra luftoppvarmingsprodukter, 

kjøleapparater, prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer og viftekonvektorer, 

■ e) om det er hensiktsmessig å fastsette krav til utslipp på grunnlag av nyttbar oppvarmings- eller kjølekapasitet, i 

stedet for energitilførsel, 

■ f) om det er hensiktsmessig å fastsette krav til miljøvennlig utforming for varmluftsaggregater for rom- og 

tappevannoppvarming, 

■ g) om det er hensiktsmessig å fastsette krav til energimerking for luftoppvarmingsprodukter til husholdningsbruk, 

■ h) om det er hensiktsmessig å fastsette strengere krav til miljøvennlig utforming for C2- og C4-varmluftsaggregat, 

■ i) om det er hensiktsmessig å fastsette strengere krav til miljøvennlig utforming for takmonterte og kanaltilsluttede 

klimaanlegg og varmepumper, 

■ j) om det er hensiktsmessig med tredjemannssertifisering og 

■ k) når det gjelder alle produkter, verdien av tillatte kontrolltoleranser som nevnt i kontrollprosedyrene i vedlegg IV.



Europakommisjonens økodesign arbeidsplan 2016-2019 

og NVEs arbeidsplan
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VINTERPAKKEN

EED EPBD RED GOV «MDI»

Eldir.

IEM

ACER

RISK

Økodesign arbeidsplan 2016-
2019

Vinterpakken av 30. november 2016 
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EUs økodesign arbeidsplan 2016-2019
■ I alt 38 regelverksprosesser:

■ 7 nye produkter

■ 9 videreføringer

■ 22 revisjoner 

■ Sirkulærøkonomi - et nytt innslag:

■ Holdbarhet/levetid  

■ Reparerbarhet

■ Gjenbruk og resirkulering 

■ Årlig besparelse på 600 TWh (elektrisk) i 2030

■ 465 TWh (elektrisk) i 2020 
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NVEs plan for 2016-2019

■ NVE har prioritert 13 prosesser 

■ Prioriteringskriterier:

• Oppvarmingsprodukter (PEF)

• Produkter med stor utbredelse/spesielt bruksmønster i Norge

■ Hensyn som skal ivaretas (prioritert rekkefølge):

• Norske forbrukere

• Det norske energisystemet

• Norsk industri 
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7 nye produkter i arbeidsplan 2016-2+17

■ Heiser

■ Solpaneler og omformere*

■ Elektriske vannkokere

■ Håndtørkere

■ Høytrykk rengjøringsapparater

■ Kjøle-/frysekonteinere

■ Bygningsautomatisering, styring, regulering og 

kontroll (BACS)* (en evt forordning kan vurderes lagt under EED 

eller EPBD)

* NVE-prioritert
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9 videreføringer fra tidligere arbeidsplan

Hvitevarer/

belysning

Oppvarming

/kjøling/

ventilasjon 

Motorer, pump. 

og industri

Bygnings-

produkter

TV, IT, 

elektronikk

Smarte 

apparater*

- Sveise-

/loddeutstyr

Tappekraner

og dusjhoder

Datatjenere og -

lagringsenheter

Belysnings-

systemer

- Kompressorer Vinduer*

Prof. vask/tørk 

og kombinasj*

-

Kommersiell 

kjøl/frys

-

* NVE-prioritert
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Hvitevarer/

belysning

Oppvarming/Kjøl-

ing/ventilasjon

Motorer,pum-

per, industri

Bygnings-

produkter

TV, IT og 

elektronikk

Kjøleskap/frysere 

(hh) og yrkesbruk

Kjeler og 

kombikjeler. *

Transformator* - Datamaskin 

og -tjener

Stekeovner, koke-

plater, avtrekks-

hetter

Varmtvanns-

beredere *

Elektromotorer - Fjernsyn

Oppvaskmaskiner Varmeovner (el 

gass, flytende) *

Vannpumper - Enkle 

dig.dekodere

Vaskemaskiner Varmeovner (fast

brensel) *

Industrivifter - Eksterne 

strømforsyn.

Tørketromler Kjeler (fast 

brensel) *

Sirkulasjons-

pumper

- Standby og 

av-tilstand

Lyspærer Klimaanlegg og 

komfortvifter*

- Toleranser

Støvsugere Ventilasjonsaggr. * -

Romkjølingsprod.,

luftbåren varme, 

prosesskjølere 

-

22 Revisjoner arbeidsplan 2016-2019



Pågående arbeid og utfordringer

Ingvill Sjøvold Nilsen og Kirsti Hind Fagerlund

EV
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Deltagelse i EUs regelverksutforming –

påvirkningsmuligheter
Bolk 1  

WP I

WP II

WP III
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Deltagelse i EUs regelverksutforming

■Oversikt over produkter omfattet av 

EUs regelverksutforming så langt -

Over 50 produkter (Lot-er) 

http://www.eceee.org/ecodesign/products/?sort=status
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NVE kan ikke følge alle produkter – vi må gjøre et utvalg 
Bolk 1  forts 

■ Vi velger produkter: 

 Som alternativt kan drives med elektrisitet                                                                 

eller fossile brensler

 Som antas å ha en spesielt utbredt anvendelse                           

eller et særskilt  bruksmønster i Norge 

■ NVE må ivareta hensynet til:

 Norske forbrukere

 Det norske energisystem 

 Norsk industri 
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NVEs erfaring – hva har vi fått til så langt ?

■ Økodesign- og energimerkekrav til  varmtvannsberedere og 

kombikjeler

■ Utfordring

 Virkningsgraden for elektriske produkter divideres                                      

grovt sett med PEF = 2,5. Samtidig settes kravene til                                             

virkningsgrad til ɳwh > 40%

Norge kom seint med i prosessen

■ Status

 Fikk ikke gjennomslag for levelige krav for ”store” elektriske                    

varmtvannsberedere og kombikjeler etter  september 2018

 Store beredere over tappemønster XXL (>250 – 300 liter)

 Fikk gjennomslag for at separate økodesignkrav skal                                   

tas opp til ny diskusjon innen 2016, jobber nå med review i 2018

 Viktig lærdom: Deltok ikke i preparatory study – vi kom først med i CF-

fasen = vanskeligere å få gehør

PEF=

2,5
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NVEs erfaring – hva har vi fått til så langt?  Forts.

■ Økodesign- og enegimerkekrav til lokal romoppvarming

Panelovner, vifteovner, elektriske varmekabler, gass- og oljefyrte 

ovner,fastbrensel ovner…

■ Utfordringer

Advarsel mot bruk av el-varme, målemetode for partikkelutslipp, 

ivareta sikkerhet i skorsteinsfunksjon

■ Status

Godt samarbeid med produsenter, miljømyndighet, bransje og 

Sintef energi

Vi har fått gjennomslag for flere synspunkter

 Viktig lærdom: Produsenter deltok i preparatory study fase samt godt 

samarbeid mellom NVE og norske interessenter har gitt uttelling. 
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Nov. 2017 Forslag til revideret

Økodesign og energimerkning

Lyskilder og forkoplingsutstyr
Peder Øbro ÅF Lighting – Konsulent for NVE 2017-12-05

http://www.prismaecat.lighting.philips.com/ecat/Light/ApplicationRouter.aspx?fh_location=//prof/da_DK/categories<{fepplg}/countries>{da_DK}/status>{act}/categories<{c_0022fepplg_1327_ge01}/categories<{c_0002fepplg_1328_ge01gea}/categories<{c_0002fepplg_1330_ge01gad}/categories<{c_0012fepplg_2540_ge01gdod}&fh_reftheme=da_DK_promo_75140920,seeall,//prof/da_DK/categories<{fepplg}/countries>{da_DK}/status>{act}/categories<{c_0022fepplg_1327_ge01}/categories<{c_0002fepplg_1328_ge01gea}/categories<{c_0002fepplg_1330_ge01gad}&fh_refview=summary&left_nav=dk_da&
http://www.prismaecat.lighting.philips.com/ecat/Light/ApplicationRouter.aspx?fh_location=//prof/da_DK/categories<{fepplg}/countries>{da_DK}/status>{act}/categories<{c_0022fepplg_1327_ge01}/categories<{c_0002fepplg_1328_ge01gea}/categories<{c_0002fepplg_1330_ge01gad}/categories<{c_0012fepplg_2540_ge01gdod}&fh_reftheme=da_DK_promo_75140920,seeall,//prof/da_DK/categories<{fepplg}/countries>{da_DK}/status>{act}/categories<{c_0022fepplg_1327_ge01}/categories<{c_0002fepplg_1328_ge01gea}/categories<{c_0002fepplg_1330_ge01gad}&fh_refview=summary&left_nav=dk_da&
http://www.prismaecat.lighting.philips.com/ecat/Light/ApplicationRouter.aspx?fh_location=//prof/da_DK/categories<{fepplg}/countries>{da_DK}/status>{act}/categories<{c_0022fepplg_1327_ge01}/categories<{c_0002fepplg_1328_ge01gea}&fh_reftheme=da_DK_promo_75024506,seeall,//prof/da_DK/categories<{fepplg}/countries>{da_DK}/status>{act}/categories<{c_0022fepplg_1327_ge01}&fh_refview=summary&left_nav=dk_da&
http://www.prismaecat.lighting.philips.com/ecat/Light/ApplicationRouter.aspx?fh_location=//prof/da_DK/categories<{fepplg}/countries>{da_DK}/status>{act}/categories<{c_0022fepplg_1327_ge01}/categories<{c_0002fepplg_1328_ge01gea}&fh_reftheme=da_DK_promo_75024506,seeall,//prof/da_DK/categories<{fepplg}/countries>{da_DK}/status>{act}/categories<{c_0022fepplg_1327_ge01}&fh_refview=summary&left_nav=dk_da&


Revision

Alle eksisterende EU/EØS forordninger for 

belysningsprodukter:
• 245/2009 om økodesign for lysrør og damplamper mm.

• 244/2009 om økodesign for ikke retningsbestemte lyskilder
boliger

• 1194/2012 om økodesign for retningsbestemte lyskilder og LED

• 874/2012 om energimergning af lyskilder

• samt alle tillægsforordninger

Erstattes af
• Én økodesign forordning for lyskilder og forkoplingsutstyr

• En ny energimerkning forordning for lyskilder

Planlagt at træde i kraft i 2018 

Planlagt at få virkning fra 1. september 2020
33



Vigtigste ændringer - Omfang

• Omfatter 

• lyskilder med hvidt lys og mere end 60 lm 

• separat forkoplingsutstyr

• Når de sælges separat eller 

når de sælges sammen med eller indbygget i andre 

produkter (‘containing products’)

• Undtagelser er nu mere klart definerede 

(begrebet spesiallamper anvendes ikke lengere)

34
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■ Smarte apparater for å utnytte fornybar 

energiproduksjon

■ Forarbeid til smarte apparater er 

utarbeidet 

■ Frivillig merkeordning

■ Bedre utnyttelse av kapasiteten i nettet

■ Norges posisjon: DR Demand Respons 

viktig, eksempler
■ Eco-design krav til «smart control» på VV-bereder 

kan være suboptimal

■ Frekvensregulering FCR(N) kan gjøres billig med 

elektriske VV-beredere, Fortum Finland i 

samarbeide med Fingrid

Smarte apparater
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Revisjon av forordningene for varmtvannsberedere og    

-beholdere (812/2013 og 814/2013)

■ «Special review» separate typer ikke hensyntatt iht. 

artikkel 7.2 utført i 2016. Elektriske beredere og VP-

beredere vurdert samlet. Norge har klaget

■ Revisjonsstudie juni 2017-januar 2019 

■ Utfordring: Norske forhold ikke tilstrekkelig reflektert i 

studien. 

■ Interessentmøte i januar 2018

■ Revisjon av forordning i 2019

■ NVEs posisjon: Separate krav for de ulike typer 

varmtvannsberedere (teknologier og energibærere) 
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Revisjon av forordningene for kjeler og kombikjeler 

(811/2013 og 813/2013)

■ Revisjonsstudie juni 2017-januar 2019 

■ Utfordring: Norske forhold ikke tilstrekkelig reflektert i 

studien. 

■ Interessentmøte i januar 2018

■ Revisjon av forordning i 2019

■ NVEs posisjon: Opprettholde separate krav for de ulike typer 

kjeler (teknologier og energibærere) 
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Revisjon av forordningen for varmeovner (el, 

gass, flytende brensel) 2015/1188  

■ Revisjonsstudie oktober 2017-januar 2019 

■ Utfordring: Norske forhold ikke tilstrekkelig reflektert i 

studien. 

■ Interessentmøte i Brussel: Mars 2018

■ Revisjon av forordning i 2019

■ NVEs posisjon: Opprettholde separate krav for de ulike typer  

varmeovner (teknologier og energibærere)
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Revisjon av forordningene for klimaanlegg og 

komfortvifter AC/HP, 206/2012 og 626/2011

■ Revisjonsstudie februar 2017-juni/juli 2018 

■ Utfordring: Norske forhold ikke tilstrekkelig reflektert i studien. 

■ Interessentmøte 12. januar 2018

■ Revisjon av forordning i 2018/2019

■ NVEs posisjon:

• Kjølekarakter skal ikke kunne brukes ved markedsføring av 

varmepumper

• Energimerke må oppgi ytelse i kaldt klima

• Test standarder bør revideres (EN14511, EN14825, EN14167)

■ NORDSYN: 

• Varmepumper et strategisk produkt

• «ASHP in cold but milder more humid Nordic climate»
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Kravforberedende studium for bygningsautomatisering, 

styring, regulering og kontroll (BACS) 

■ Revisjonsstudie i to trinn 

■ Scoping study oktober 2017-mars 2018

• Interessentmøte i Brussel 17. januar 2018 

■ Oppstart full studie: Mai 2018 

■ Utfordring: Påse at norske forhold reflekteres i studien

• Ta ut bruk av Pef ved beregning av spart energi

■ Utforming av forordning i 20??

■ NVEs posisjon: ? 
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NORDSYN – Nordisk samarbeid –

permanent fra 2018

■ Målsetning

■ Styrke og utvikle nordiske myndigheters samarbeid 

innen tilsyn og regelverksutforming 

■ Forbedre nordisk næringslivs konkurransekraft ved god 

kunnskapsspredning

■ Tilrettelegge for at økodesign- og energimerkekravene 

oppfylles i de nordiske landene.
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Andre prioriterte områder for øko-design

■ Ikke direkte VVS relatert

■ Vinduer

■ Transformatorer



Norges vassdrags- og energidirektorat

Vinduer

■ Kravforberedende studie 2014-2015

■ Utfordring: Norge ikke tilstrekkelig reflektert i studien 

■ 30.sept 2015: Forslag om energimerking 

■ Utfordring: Forslag tar ikke hensyn til nordiske forhold bla 

solinnstråling

■ NORDSYN – vinduer et nordisk strategisk produkt

■ Neste møte i Brussel: Stillstand
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■ Dagens krav til 

transformatorer

Reguleres etter Regulation EU 548/2014 Tier I

Krav til minimum effektivitet for mellomstore 

og store transformatorer (> 1 kVA)

Kravene baserer seg på:

• Tomgangstap og belastningstap for 
mellomstore transformatorer

• PEI (Peak Efficiency Index) for store 
transformatorer



Norges vassdrags- og energidirektorat

Nye krav fra juli 2021 (Tier II)

■ Det skal nå innføres oppdaterte krav (Tier II)

■ Kravene er stort sett ok for norske aktører

■ Review-møte holdt i Brussel 31.oktober 2017 

■ Tier II skal etter planen innføres juli 2021



Den nye energimerkeforordningen

Ingvill Sjøvold Nilsen EV



Norges vassdrags- og energidirektorat

Økodesign og energimerking

■ Viktige verktøy i EUs arbeid for å oppnå 20 % 

energieffektivisering innen 2020

■ Økodesignforskriften forbyr omsetting av de minst 

energieffektive produktene

■ Energimerking gir forbruker mulighet til å velge de mest 

energieffektive produktene innen hvert produktområde

■ Kort historikk: energimerkedirektiv I og hvitevareforskriften 

EU 1993 (NO 1996)   energimerkedirektiv II og 

energimerkeforskriften for produkter  ny 

energimerkeforordning som erstatter direktivet



Norges vassdrags- og energidirektorat

Sirkulær økonomi



Norges vassdrags- og energidirektorat

Fra E-merke direktiv til forordning

■ Direktiv vs forordning

■ Direktiv åpner for nasjonal tolkning

■ Forordning skal inn i regelverket «bokstavtro»

■ Endrer til forordning for å:

■ Endre og styrke bestemmelser i henhold til teknologisk 

utvikling

■ Sikre lik gjennomføring av regelverket i nasjonal rett i 

alle medlemslandene



Norges vassdrags- og energidirektorat

Harmonisering

■ Et harmonisert regelverk på EU-nivå:

■ reduserer kostnader for produsenter

■ sikrer like konkurransevilkår

■ fri bevegelse av varer i det indre marked

■ Innebærer energimerkeforordningen full harmonisering?

■ Forordningen har ikke bare plikter for markedsaktørene, men 

også for medlemslandene, for eksempel å sørge for effektive 

kontroll- og reaksjonshjemler



Norges vassdrags- og energidirektorat

Hva er en «rammeforordning»?

■ Setter «rammene» for energimerkeordningen

■ Oppstiller vilkårene for å regulere produkter

■ Skisserer prosessen kommisjonen skal følge

■ Sier noe om hva etiketten skal/kan inneholde av 

informasjon



Norges vassdrags- og energidirektorat

Ny retning? 

■ Fortalen vektlegger:

■ Fordeler for forbrukeren 

■ Fordeler for samfunnet 

■ Energy efficiency first-prinsippet

■ Økt utbredelse av energismarte produkter

■ Sirkulær økonomi



Norges vassdrags- og energidirektorat

Konkrete endringer: ny gammel skala

■ Tilbake til originalen: A – G (ikke A+, A++ og A+++)

■ Beskriver prosessen mht. re-skalering i detalj 

■ Tar høyde for fremtidig utvikling



Norges vassdrags- og energidirektorat

Nye elementer på etiketten?

■ Bruk av andre ressurser

■ Identifisering av energiintelligente produkter

■ Sirkulærøkonomi

■ Levetid?

■ Resirkulering?

■ Reparerbarhet?



Norges vassdrags- og energidirektorat

Nye plikter for leverandører

■ Registrering av produkt i en ny produktdatabase (under 

utvikling)

■ Endring av programvare kan bare skje med uttrykkelig 

samtykke



Norges vassdrags- og energidirektorat

Nye(?) plikter for medlemsstatene (og 

oppgaver for NVE)

■ Informasjonskampanjer

■ Større grad av samhandling/rapportering mellom landene 

og flere reaktive tilsyn

■ Støtteordninger må rette seg mot de to høyeste 

energieffektivitetsklasser



Norges vassdrags- og energidirektorat

Andre materielle endringer?

■ Anvendelsesområdet er i hovedsak uendret, men noen 

små endringer i ordlyden kan ha betydning:

■ Det er presisert at brukte produkt som innføres fra tredjeland 

er omfattet

■ Det presiseres at «system» er omfattet

■ Unntaket for dataplater som av sikkerhetsmessige grunner 

er plassert på produktet er strøket



Norges vassdrags- og energidirektorat

Prosessen videre

■ Vurdering av EØS-relevans

■ Gjennomføring i norsk rett

■ Er det nødvendig med lovendring?

■ Gjennomføres ved henvisning, men hvor skal denne 

plasseres?


