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F A K T A

Energy Star-programmet er en 
internasjonal frivillig energi- 
merkeordning. I Europa om- 
fatter programmet PC-er, data- 
skjermer, bildebehandlingsut-
styr (skriver-, kopi-, skanner-, 
faksutstyr) og frankerings-
maskiner. Hovedmålet er å 
bidra til en mer miljøvennlig 
utvikling ved å fremme pro-
duksjon og markedsføring av 
energieffektivt kontorutstyr 
(IKT-utstyr). 

Hvorfor Energy Star?
Produkter som bærer Energy Star-logoen er energieffektive. Merkeordningen 

viser vei til de energieffektive produktene slik at du kan spare energi,ta vare på 

miljøet og øke produktlevetiden.  

 

I den store Energy-Star-databasen fins oppdaterte spesifikasjoner til alt kontor- 

utstyr som oppfyller merkekravene. Det betyr at både privatkunder og inn- 

kjøpere i private og offentlige organisasjoner enkelt kan finne det kontorutstyret 

som passer deres behov best. Samtidig kan man være trygg på at man får noe av 

det mest energieffektive utstyret som finnes på markedet. Selgere av kontorutstyr 

kan ved å sørge for at deres produkter bærer Energy Star-logoen signalisere sin 

miljøprofil. Se også avsnittet om partnerskap under.

Energy Star i Norge, Europa og verden forøvrig
Ordningen ble opprettet i USA i 1992 og den ble raskt innført også i bl.a. Japan, 

Australia og Korea. I 2001 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom EU og USA 

om å innføre merkeordningen for kontorutstyr i Europa. Avtalen er nylig fornyet 

med varighet til 2012. 

Norge sluttet seg til samarbeidet i 2005. Norges vassdrags- og energidirektorat 

(NVE) har ansvar for å spre informasjon om ordningen og føre tilsyn med at 

denne ikke misbrukes i Norge. Bransjeorganisasjonen IKT-Norge har jobbet 

aktivt for at Energy Star skulle bli den offisielle standarden også i Norge, og 

stiftelsen GRIP (Stiftelsen for bærekraftig produksjon og forbruk) oppfordrer til 

bruk av Energy Star ved innkjøp av kontorutstyr. 
 

Hvilke krav må oppfylles for å få bære Energy Star-logoen? 
På hjemmesiden til Energy Star i Europa finner du kravspesifikasjoner for kontor- 

utstyr. Energy Star-kravene for bildebehandlingsutstyr (skriver-, kopi-, skanner-, 

faks-utstyr) og PC-er har nylig gjennomgått en revisjon. 

Kravene revideres med ujevne mellomrom når EU-kommisjonen/de amerikanske 

miljøvernmyndighetene (EPA) har klare indikasjoner på at en høy andel av pro- 

duktene på markedet tilfredsstiller Energy Star-kravene. Ved en revisjon settes 

kravene slik at maksimalt 25 prosent av eksisterende produkter i markedet opp-

fyller Energy Star-kravene. 

Vil du bli partner?
Energy Star-ordningen inviterer også til partnerskap. Både produsenter/leveran- 

dører, forhandlere og innkjøpere som er interessert i å markedsføre energi- 
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effektivt kontorutstyr, kan tegne partnerskap. Skal du bli partner, må din organi- 

sasjon (firma) og produktene dine (hvis du er produsent) registreres hos EU-kom-

misjonen. 

De tre ulike typer partnere kjennetegnes slik: 

 

Produsent-/leverandørpartnere: 
  Selger Energy Star-kvalifisert utstyr der strømstyringsfunksjonene er aktivert. 

  Gir informasjon om Energy Star til forhandlere og kunder. 

  Reklamerer med at de deltar i Energy Star-programmet.  

Forhandlerpartnere:
  Selger utstyr som oppfyller Energy Star-kravene. 

  Sørger for at salgspersonalet har kunnskap om fordelene ved kontorutstyr  

 som er Energy Star-kvalifisert. 

  Hjelper kundene med å identifisere kontorutstyr med Energy Star-logo.

 

Kundepartnere:
  Innfører en politikk som sikrer at det kjøpes inn utstyr som oppfyller  

 Energy Star-kravene.  

  Passer på at Energy Star-funksjonene alltid er aktivert i kontorutstyret  

  Gir de ansatte opplæring i innkjøp av Energy Star-kvalifisert utstyr samt  

 i å aktivere de ulike Energy Star-funksjonene  

  Informerer EU-kommisjonen og/eller det nasjonale Energy Star-programmet  

 om oppnådde besparelser både av energi og økonomi som en følge av avtalen.

Mer informasjon på Energy Stars nettsider
EU Energy Star-programmet har et eget nettsted hvor de ulike medlemslandene 

har egne nasjonale sider med egne språk. Du kan enten nå denne siden direkte 

ved å gå inn på www.eu-energystar.org/no , eller du kan gå via NVE-siden 

www.energystar.no som vil lede deg videre til det europeiske nettstedet. 
 

Nettstedet er tredelt med egne sider for private forbrukere, firmaer  

og offentlig sektor. Her finner du blant annet: 
  En søkbar database som gir en oversikt over alt Energy Star-kvalifisert  

 kontorutstyr som finnes i Norge og i Europa. 

  En energikalkulator som regner ut energikostnadene for ulike kategorier  

 av PC-er og skjermer

  Kriterier for å kunne bære Energy Star-logoen 

  Veiledning i hvordan du bruker kontorutstyret mest mulig effektivt 

  Hvordan man blir Energy Star-partner, registreringsskjema og adresser

  Nedlastbare brosjyrer  

  Avtalen mellom EU og USA 


