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Forord 
Forslag til Forskrift om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriftenfor produkter) ble 
sendt på høring den 19. oktober 2012. Høringsfristen ble satt til 17. desember 2012. 

NVE har mottatt seks høringsuttalelser. Vi vil benytte anledningen til å takke for bidrag til utforming av 
forskriften. For å synliggjøre hvilke endringer som gjøres på bakgrunn av høringsrunden, har NVE i dette 
dokumentet oppsummert og kommentert de innkomne uttalelsene. 

Alle høringsuttalelsene er tilgjengelige på NVEs nettside, WWW.nve.no. 

Forskriften vil tre i kraft 1. juni 2013. 

vassdrags- og 
energid i rektør 

Anne Vera Skrivarhaog 
avdel ingsdirektør 

http://www.nve.no/
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1 Innledning 

1.1 Om høringen 
Forslag til ny Forskrift om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter) 

ble sendt på høring den 19. oktober 2012. Høringsfristen ble satt til 17. desember 2012. 

Opprinnelig var det meningen at forskriften skulle tre i kraft 1. januar 2013. Ikrafttredelsen ble imidlertid utsatt 

fordi Island fremsatte et konstitusjonelt forbehold om innlemmelse av det bakenforliggende direktiv i EØS-

avtalen. Island har nå løftet sitt forbehold, og forskriften kan derfor tre i kraft 1. juni 2013. 

Høringsdokumentet er lagt ut på NVEs nettsted www.nve.no. 

Det er innkommet seks høringsuttalelser.  

Følgende høringsinstanser har hatt merknader:  

 Energi Norge 

 Finansdepartementet 

 Norsk Industri  

 Norsk Teknologi 

 Stiftelsen Elektronikkbransjen 

Følgende høringsinstans oppgav at den ikke hadde merknader:  

 Direktoratet for byggkvalitet 

1.2 Kort om den nye forskriften 
Den nye energimerkeforskriften for produkter inneholder både generelle og produktspesifikke regler om 

energimerking av energirelaterte produkter. Forskriften medfører blant annet at et produkt som omfattes av 

produktspesifikke regler, ikke kan bringes i omsetning eller tas i bruk i næringsvirksomhet med mindre 

produktet er forskriftsmessig merket. 

Bakgrunnen for den nye forskriften er Norges forpliktelse etter EØS-avtalen til å gjennomføre 

direktiv 2010/30/EU (energimerkedirektiv II), samt syv produktspesifikke forordninger gitt i medhold av 

direktivet. 

Energimerkedirektiv II inneholder spesifikke krav som norske myndigheter ved sin utforming av norske regler 

ikke kan fravike. Forordningene må på sin side inntas i norsk rett ”som sådan”, i henhold til EØS-avtalen 

artikkel 7 bokstav a. Dette gjør at forskriften må uformes slik at Norges forpliktelser etter EØS-avtalen 

overholdes. 

De syv forordningene gjelder følgende produktgrupper: 

 Oppvaskmaskiner til husholdningsbruk
1
 

                                                      
1
 Jf. forordning (EU) nr. 1059/2010 om supplering av europarlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt angår 

energimerking av oppvaskmaskiner til husholdningsbruk 

http://www.nve.no/
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 Kjøleinnretninger til husholdningsbruk
2
 

 Vaskemaskiner til husholdningsbruk
3
 

 Fjernsyn
4
 

 Klimaanlegg
5
 

 Tørketromler
6
 

 Elektriske lamper og lysarmaturer
7
 

NVE vil gjøre oppmerksom på at det fremover vil bli innlemmet flere produktspesifikke forordninger i EØS-

avtalen og at disse fortløpende vil bli inntatt i energimerkeforskriften for produkter gjennom senere 

forskriftsendringer. 

1.3 Innholdet i dette oppsummeringsdokumentet  
Dette dokumentet oppsummerer de innkomne høringsuttalelsene og inneholder NVEs kommentarer til disse. 

Flere høringsinstanser har kommet med generelle merknader til forslaget som ble sendt på høring. Disse er 

behandlet i pkt. 2.  

En rekke høringsinstanser har kommet med merknader til de enkelte bestemmelser. Disse er behandlet i pkt. 3. 

Under dette punkt har NVE også kommentert enkelte andre sentrale bestemmelser, herunder bestemmelser som 

justeres etter høringsrunden, selv om høringsinstansene ikke direkte har avgitt uttalelser om disse. 

Den endelige forskriftsteksten finnes i pkt. 4. 

De viktigste endringene sammenholdt med det forslaget som ble sendt på høring er: 

 Definisjonen av ”leverandør” er noe justert, jf. § 3 nr. 5 

 Begrepet ”elektriske lyskilder” er erstattet av begrepet ”elektriske lamper”, jf. § 18 

 Produktspesifikke regler om tørketromler trer i kraft 1. juni 2013 (ikrafttredelsesdato ikke angitt i 

høringsnotatet), jf. §§ 17, 23 og 24 

 Produktspesifikke regler om elektriske lamper og lysarmaturer får virkning fra 1. september 2013; 

overgangsregler i kraft 1. juni 2013 (ikrafttredelsesdato ikke angitt i høringsnotatet), jf. §§ 18, 23 og 24 

                                                      
2
 Jf. forordning (EU) nr. 1060/2010 om supplering av europarlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt angår 

energimerking av kjøleinnretninger til husholdningsbruk 
3
 Jf. forordning (EU) nr. 1061/2010 om supplering av europarlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt angår 

energimerking av vaskemaskiner til husholdningsbruk 
4
 Jf. forordning (EU) nr. 1062/2010 om supplering av europarlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt angår 

energimerking av fjernsyn 
5
 Jf. forordning (EU) nr. 626/2011 om supplering av europarlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt angår 

energimerking av klimaanlegg 
6
 Jf. forordning (EU) nr. 392/2012 om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt angår 

energimerking av tørketromler 
7
 Jf. forordning (EU) nr. 874/2012 om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt angår 

energimerking av elektriske lamper og lysarmaturer 
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2 Generelle merknader 

2.1 Formål, intensjon mv. 

2.1.1 Høringsinstansenes innspill 

Energi Norge støtter intensjonen med forskriften, dvs. intensjonen om å stimulere til riktigere energibruk. 

Norsk Teknologi er positive til forskriften som NVE legger frem. Samtidig peker organisasjonen på viktige 

utfordringer og sentrale forutsetninger for at forbrukertilliten til merkeordningene skal kunne ivaretas. 

Norsk Industri støtter direktivets intensjon om å fremme bruken av energieffektive produkter. Organisasjonen 

støtter for øvrig også kommentarene fra Energi Norge og Norsk Teknologi. 

2.1.2 NVEs kommentarer 

NVE tar innspillene til etterretning. 

2.2 Primærenergifaktor 2,5 for elektrisitet 

2.2.1 Høringsinstansenes innspill 

Energi Norge er sterkt imot bruk av primærenergifaktor for elektrisitet. 

Energi Norge påpeker at energibruk må måles på sluttforbruk, ikke primærenergi, som er en dynamisk størrelse 

som kun kan brukes til statistiske formål. Videre mener Energi Norge at NVE må jobbe for å fjerne 

primærenergifaktor 2,5 som standardstørrelse i produktforordninger, eventuelt i verste fall arbeide for 

unntaksløsninger/ særløsninger for produkter som selges i Norge. 

Vedrørende økonomiske og administrative konsekvenser av forskriften påpeker Energi Norge at 

samfunnsøkonomisk lønnsom energieffektivisering ikke nødvendigvis oppnås dersom man anvender 

primærenergifaktor 2,5 for elektrisitet. Dette vil nemlig favorisere bl.a. direktevirkende fossil energivare, 

herunder gass, som er mindre klimavennlig og dessuten dyrere i Norge for forbrukeren. 

Norsk Teknologi fremholder at norske myndigheter, med Olje- og energidepartementet (OED) i spissen, må 

intensivere innsatsen og tilstedeværelsen i de EU-fora hvor produktforordninger utvikles og besluttes i tiden 

fremover. Hensikten må være å motarbeide at primærenergi som systemgrense tas inn i produktkrav som gis 

med hjemmel i energimerkedirektiv II. 

Norsk Teknologi mener at man uten unntak bør benytte levert energi som systemgrense for fastsetting av 

energiskala/ energikarakter når produktkrav utformes i EU. Energimerking basert på levert energi vil nemlig 

reflektere produktets reelle energibruk. Videre vil det gi forbrukeren informasjon om produktet er billig eller 

dyrt i drift hva angår energikostnad. For det tredje vil det sikre at merket er forståelig og troverdig, noe som vil 

sikre forbrukernes aksept. Norsk Teknologi ser det som særdeles viktig å ivareta disse forholdene. 

Norsk Teknologi peker på at de uheldige konsekvenser av bruk av primærenergi som systemgrense, forplanter 

seg gjennom krav i det nylig vedtatte energieffektiviseringsdirektivet
8
 fordi dette knytter seg til 

energimerkedirektiv II. 

                                                      
8
 Direktiv 2012/27/EU 
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Norsk Industri er prinsipielt uenige i at EU-kommisjonen i regelverkskomplekset med energimerking og 

økodesign trekker inn forhold knyttet til energiproduksjon i krav til enkeltprodukter. Det vises i den forbindelse 

til bruken av primærenergifaktor for elektrisitet, satt til 2,5. 

Norsk Industri mener at diskrimineringen av produkter som bruker elektrisitet, er uheldig for deres 

medlemsbedrifter og for norske forbrukere. Videre påpeker Norsk Industri at bruk av primærenergifaktor i 

denne typen vareregler ikke er tilpasset praktiske forhold verken i Norge eller EU for øvrig, og kravet anses 

uheldig for å nå EUs og Norges klimamål. 

2.2.2 NVEs kommentarer 

NVE tar kommentarene til etterretning. Som påpekt av flere av høringsinstansene, vil dette spørsmålet ikke 

være aktuelt ved vedtakelse av den nye forskriften, men kan bli aktuelt ved utarbeidelse og gjennomføring av 

nye produktspesifikke regler. 

2.3 Viktigheten av like regler i hele EØS-området 

2.3.1 Høringsinstansenes innspill 

Stiftelsen Elektronikkbransjen påpeker viktigheten av at det ikke etableres krav utover det som er vedtatt i EU. 

Stiftelsen mener det er viktig både for importør og produsent at det er et felles regelverk for energimerking 

innenfor EU/ EØS når det gjelder krav til produktene. 

2.3.2 NVEs kommentarer 

NVE viser her til at de produktspesifikke regler gis i EU i forordnings form. Dette innebærer at reglene kan 

anvendes direkte i alle EU-stater. Forordninger som innlemmes i EØS-avtalen, vil deretter måtte gjennomføres 

”som sådan”, dvs. ord for ord, i norsk rett.
9
 Dette vil sikre at de produktspesifikke regler er like i alle 

EØS-stater.
10

 

Når det gjelder reglene i energimerkedirektiv II, vil den nasjonale gjennomføringen kunne bli marginalt ulik i de 

forskjellige EØS-stater. NVE har imidlertid bestrebet seg på å se hen til gjennomføringen av direktivet i andre 

EØS-stater, herunder særlig i de øvrige nordiske landene. 

2.4 Offentlige innkjøp 

2.4.1 Høringsinstansenes innspill 

Norsk Industri støtter ”NVEs vurdering av å utelate direktivets artikkel 9 om offentlige innkjøp”. 

2.4.2 NVEs kommentarer 

I henhold til energimerkedirektiv II artikkel 9 skal medlemsstatene bestrebe seg, blant annet ved offentlige 

innkjøp i nærmere angitte tilfeller, på kun å kjøpe produkter som oppfyller kriteriene for det høyeste 

prestasjonsnivå, og som hører til den høyeste energieffektivitetsklasse. 

NVE har ikke funnet det hensiktsmessig å innta regler om dette i den nye forskriften. Vi viser til vår kommentar 

i høringsnotatet pkt. 1.7. NVE understreker at vi ikke ”utelater” å gjennomføre artikkel 9, men bare konstaterer 

at det verken er nødvendig eller hensiktsmessig å innta noen eksplisitt bestemmelse i forskriften til 

gjennomføring av denne artikkelen. 

                                                      
9
 Jf. EØS-avtalen artikkel 7 bokstav a 

10
 Jf. dog eventuelle EØS-tilpasninger 
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2.5 Reklame- og opplysningskampanjer 

2.5.1 Høringsinstansenes innspill 

Norsk Industri støtter ”NVEs vurdering om ikke å gjennomføre reklame- og opplysningskampanjer som 

direktivet legger opp til”. 

2.5.2 NVEs kommentarer 

I henhold til Energimerkedirektiv II artikkel 3 nr. 1 bokstav c skal medlemsstatene sikre at det samtidig med 

innføring av ordning med etiketter og datablader vedrørende energibruk eller energibesparelse, gjennomføres 

reklame- og opplysningskampanjer. Disse skal fremme energieffektiviteten og tilskynde sluttbrukerne til en mer 

ansvarlig utnyttelse av energi. 

NVE understreker at de reklame- og opplysningskampanjer som er påkrevet, må gjennomføres. Utover dette har 

vi vurdert at det verken er nødvendig eller hensiktsmessig å innta noen eksplisitt bestemmelse i forskriften til 

gjennomføring av denne artikkelen. 

2.6 Økonomiske konsekvenser 

2.6.1 Høringsinstansenes innspill 

Norsk Industri påpeker at den nye forskriften om energimerking av produkter berører deres medlemsbedrifter. 

For noen blir merkingen av produkter i forhold til andre energibærere tunge utfordringer i konkurransen om 

kundene. Organisasjonen peker på at behovet for opplæring av ansatte i omsetningsleddene blir stort all den tid 

disse skal kunne gi forbrukere rett informasjon. Norsk Industri er enig i NVEs betraktning om at forslaget isolert 

sett vil kunne få økonomiske konsekvenser for forbrukerne gjennom høyere priser på energirelaterte produkter. 

Finansdepartementet legger til grunn at eventuelle økte utgifter for det offentlige kan dekkes uten behov for 

økte bevilgninger, og det vises til retningslinjer for eventuell gebyr- og avgiftsfinansiering av statlige 

myndighetshandlinger.
11

 

2.6.2 NVEs kommentarer 

NVE tar innspillene til etterretning. 

 

                                                      
11

 Jf. Finansdepartementets Rundskriv R-112 
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3 Merknader til de enkelte bestemmelser 

3.1 Innledning 
I det følgende oppsummeres innkomne høringsinnspill vedrørende de enkelte bestemmelser i forslaget, samt 

NVEs kommentarer til disse. NVE har også kommentert enkelte andre sentrale bestemmelser, herunder 

bestemmelser som justeres etter høringsrunden, selv om høringsinstansene ikke direkte har avgitt uttalelser om 

disse. 

3.2 Forskriftens virkeområde, jf. § 2 annet ledd bokstav c 

3.2.1 Forslaget i høringsnotatet 

Forskriften får ikke anvendelse på …: 

c) den dataplate eller lignende som av sikkerhetsmessige grunner er plassert på 
produktet 

3.2.2 Høringsinstansenes innspill 

Norsk Teknologi lurer på hva som menes med angivelsen i § 2 annet ledd bokstav c om at forskriften ikke får 

anvendelse på den dataplate eller lignede som av sikkerhetsmessige grunner er plassert på produktet. 

3.2.3 NVEs kommentarer 

Forskriften § 2 annet ledd bokstav c gjennomfører energimerkedirektiv II artikkel 1 nr. 3. 

NVE forstår direktivets bestemmelse slik at dataplater eller lignende som av sikkerhetsmessige grunner er 

plassert på produktet, f.eks. dataplater eller lignende som utelukkende inneholder budskap relatert til sikkerhet, 

faller utenfor direktivets virkeområde. Dette innebærer blant annet at slike dataplater ikke er underlagt den 

regulering av innhold, plassering mv. som følger av energimerkedirektiv II og den nye forskriften. 

3.2.4 Endelig forskriftstekst 

Opprinnelig forslag opprettholdes. 

3.3 Begrepet ”datablad”, jf. § 3 nr. 2 

3.3.1 Forslaget i høringsnotatet 

I forskriften forstås med:  

2) datablad: et standardisert skjema med opplysninger om et produkt, 

3.3.2 Høringsinstansenes innspill 

Stiftelsen Elektronikkbransjen støtter bruken av begrepet ”datablad”. Stiftelsen mener dette begrepet er bedre 

enn begrepet ”opplysningsskjema” siden førstnevnte er brukt og forstått i bransjen. 

3.3.3 NVEs kommentarer 

NVE tar innspillet til etterretning. 

3.3.4 Endelig forskriftstekst 

Opprinnelig forslag opprettholdes. 
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3.4 Definisjon av ”leverandør”, jf. § 3 nr. 5 

3.4.1 Forslaget i høringsnotatet 

5) leverandør: produsenten, eller produsentens representant i EØS, som bringer 
produktet i omsetning på EØS-markedet eller tar det i bruk innenfor EØS. Dersom 
verken produsenten eller produsentens representant i EØS finnes, anses importøren 
som leverandør. Med importør menes enhver fysisk eller juridisk person som er 
etablert innenfor EØS, som bringer produktet i omsetning på EØS-markedet eller tar 
det i bruk innenfor EØS som ledd i sin næringsvirksomhet. Dersom verken 
produsenten, produsentens representant i EØS eller importøren finnes, anses enhver 
fysisk eller juridisk person som bringer produktet i omsetning på EØS-markedet eller 
tar det i bruk innenfor EØS, som leverandør, 

 
Definisjonen av ”leverandør” må sees i sammenheng med definisjonene av ”bringe i omsetning”, ”ta i bruk” og 

”representant”.
12

 Disse lyder: 

6) bringe i omsetning: den første gang et produkt gjøres tilgjengelig på EØS-markedet 
med henblikk på distribusjon eller anvendelse innenfor EØS enten mot betaling eller 
gratis og uansett salgs- eller overdragelsesmetode, 

7) ta i bruk: den første anvendelse innenfor EØS av et energirelatert produkt i tråd med 
produktets formål, 

9) representant: enhver fysisk eller juridisk person som er etablert innenfor EØS, og som 
har fått skriftlig mandat fra produsenten til i dennes navn å oppfylle alle eller deler av 
de forpliktelser og formaliteter som er fastsatt i denne forskrift, 

 

3.4.2 Høringsinstansenes innspill 

Stiftelsen Elektronikkbransjen har pekt på at definisjoner bør være i samsvar med fagtermer i 

økodesignforskriften, slik at misforståelser unngås.  

3.4.3 NVEs kommentarer 

NVE oppfatter uttalelsen fra Stiftelsen Elektronikkbransjen som en generell kommentar som gjelder fagtermer 

generelt. Vi har allikevel lagt vekt på kommentaren ved vurdering av definisjonen ”leverandør”. Dette er en helt 

sentral definisjon som angir hvem som skal oppfylle viktige forpliktelser i forskriften. 

NVE ser det som et selvstendig poeng at kretsen av pliktsubjekter er den samme i energimerkeforskriften for 

produkter som i økodesignforskriften.
13

 Etter en nærmere vurdering, der vi blant annet har vektlagt den danske 

gjennomføring av energimerkedirektiv II,
14

 har NVE kommet til at definisjonen av ”leverandør” bør justeres slik 

at angivelsen av den ansvarlige blir den samme som i økodesignforskriften. Vi finner at en slik løsning er i tråd 

med energimerkedirektiv II. 

                                                      
12

 Jf. § 2 nr. 6, 7 og 9 
13

 Jf. økodesignforskriften § 4, jf. de tilhørende definisjoner i § 3 nr. 3, 4, 5, 6 og 7 
14

 Jf. den danske lov nr. 455 av 18. mai 2011 om energimærkning af energirelaterede produkter § 4, jf. de relevante 

definisjoner i § 2 nr. 2, 9, 10, 11 og 12. 
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I forslaget som ble sendt på høring, foreslo NVE at enhver fysisk eller juridisk person som bringer et produkt i 

omsetning eller tar det i bruk, kan bli ansvarlig etter forskriften. Etter en nærmere vurdering, der vi også her har 

lagt vekt på den danske gjennomføring av energimerkedirektiv II, har NVE kommet til at forslaget bør justeres 

slik at det samsvarer med økodesignforskriften. Dette innebærer at det kun er de som bringer produkter i 

omsetning eller tar dem i bruk i næringsvirksomhet, som kan bli ansett for å være ”leverandør”. NVE foreslår en 

korresponderende justering i forskriften § 4. 

3.4.4 Endelig forskriftstekst 

5) leverandør: produsenten, eller produsentens representant. Dersom verken 
produsenten eller produsentens representant er etablert innenfor EØS, anses 
importøren som leverandør. Med importør menes enhver fysisk eller juridisk person 
som bringer produktet i omsetning på EØS-markedet eller tar det i bruk innenfor EØS 
som ledd i sin næringsvirksomhet. Dersom verken produsenten, produsentens 
representant eller importøren er etablert innenfor EØS, anses enhver fysisk eller 
juridisk person som bringer produktet i omsetning på EØS-markedet eller tar det i bruk 
innenfor EØS som ledd i sin næringsvirksomhet, som leverandør, 

3.5 Forbud mot å bringe i omsetning eller ta i bruk feilmerkede 
produkter, jf. § 4 

3.5.1 Forslaget i høringsnotatet 

§ 4. Forbud mot å bringe i omsetning eller ta i bruk energirelaterte produkter  

Energirelaterte produkter som omfattes av produktspesifikke regler, kan ikke bringes i 
omsetning eller tas i bruk med mindre kravene i denne forskrift er oppfylt. 

3.5.2 Høringsinstansenes innspill 

Norsk Teknologi setter spørsmålstegn ved om forbudet i forskriften § 4 er nødvendig. Organisasjonen ønsker 

ikke dobbeltregulering med økodesignforskriften. 

3.5.3 NVEs kommentarer 

Økodesignforskriften § 5 inneholder blant annet et forbud mot å bringe i omsetning eller ta i bruk i 

næringsvirksomhet energirelaterte produkter som ikke er CE-merket i samsvar med relevante produktspesifikke 

regler.
15

 Økodesignforskriften inneholder ingen eksplisitte krav til den typen merking som kreves i den nye 

forskriften om energimerking av produkter. 

Forbudet i økodesignforskriften § 5 er således ikke synonymt med det foreslåtte forbudet i den nye forskriften 

om energimerking av produkter § 4. Bestemmelsen i den nye forskriften forbyr omsetning eller det å ta i bruk et 

energirelatert produkt som ikke oppfyller kravene til energimerking mv. i den nye forskriften. Noe slikt forbud 

følger ikke eksplisitt av økodesignforskriften § 5. 

Forbudet i den nye forskriften § 4 er således ment å hindre omsetning av produkter som ikke er merket i tråd 

med den nye forskriften, også i de tilfeller der produktet oppfyller kravene i økodesignforskriften. 

NVE opprettholder derfor forslaget om et slikt forbud som fremgår av § 4. 

                                                      
15

 Produktene må dessuten oppfylle ytterligere vilkår, jf. økodesignforskriften § 5 
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Som følge av den justering av § 2 nr. 5, som fremgår av pkt. 3.4 over, der kretsen av ansvarlige begrenses til de 

som driver næringsvirksomhet, inntas en korresponderende begrensning i § 4. 

3.5.4 Endelig forskriftstekst 

§ 4. Forbud mot å bringe i omsetning eller ta i bruk energirelaterte produkter  

Energirelaterte produkter som omfattes av produktspesifikke regler, kan ikke bringes i 
omsetning eller tas i bruk i næringsvirksomhet med mindre kravene i denne forskrift er 
oppfylt. 

3.6 Begrepet ”fjernsyn”, jf. § 15 

3.6.1 Forslaget i høringsnotatet 

§ 15. Fjernsyn  

EØS-avtalen vedlegg XX nr. XX (EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) 
nr. 1062/2010) om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt 
angår energimerking av fjernsyn gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av 
vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.  

3.6.2 Høringsinstansenes innspill 

Stiftelsen Elektronikkbransjen mener at begrepet ”TV-apparat” er bedre enn ”fjernsynsapparat”. 

3.6.3 NVEs kommentarer 

NVE finner det mest hensiktsmessig å anvende samme begrep som i UDs uoffisielle oversettelse av 

forordning (EU) nr. 1062/2010. Der anvendes begrepet ”fjernsyn”. 

3.6.4 Endelig forskriftstekst 

Opprinnelig forslag opprettholdes.
16

 

3.7 Begrepet ”elektriske lyskilder”, jf. § 18 

3.7.1 Forslaget i høringsnotatet 

§ 18. Elektriske lyskilder og lysarmaturer 

EØS-avtalen vedlegg XX nr. XX (EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) 
nr. 874/2012) om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt 
angår energimerking av elektriske lyskilder og lysarmaturer gjelder som forskrift med de 
tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.  

3.7.2 NVEs kommentarer 

NVE finner det mest hensiktsmessig å anvende samme begrep som i UDs uoffisielle oversettelse av 

forordning (EU) nr. 874/2012. Der anvendes begrepet ”lamper” heller enn ”lyskilder”. 

3.7.3 Endelig forskriftstekst 

§ 18. Elektriske lamper og lysarmaturer 

                                                      
16

 Henvisning til EØS-avtalens vedlegg oppdateres dog, jf. pkt. 4 nedenfor 
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EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4e (EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) 
nr. 874/2012) om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt 
angår energimerking av elektriske lamper og lysarmaturer gjelder som forskrift med de 
tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.  

3.8 Pålegg og øvrige vedtak, jf. § 20  

3.8.1 Forslaget i høringsnotatet 

§ 20. Pålegg og øvrige vedtak 

Norges vassdrags- og energidirektorat kan gi de pålegg og treffe de øvrige vedtak som 
er nødvendige for gjennomføring av forskriften og vedtak fastsatt med hjemmel i forskriften.  

Vedtak etter første ledd kan blant annet gå ut på 

1) å bringe et energirelatert produkt i samsvar med denne forskrift, 

2) å vederlagsfritt avstå prøver på eller fra energirelaterte produkter, 

3) å betale utgiftene til undersøkelse dersom produktet viser seg ikke å være i samsvar 
med denne forskrift, 

4) å dokumentere, gjennom fremleggelse av teknisk dokumentasjonsmateriale som 
omtalt i § 9, at opplysninger på etiketter og datablader er korrekte, 

5) innen 10 arbeidsdager etter mottakelse av pålegg eller annet vedtak å vederlagsfritt 
stille til rådighet for Norges vassdrags- og energidirektorat en elektronisk versjon av 
teknisk dokumentasjonsmateriale som nevnt i § 9, 

6) begrensning av eller forbud mot omsetning av eller adgangen til å ta i bruk et 
energirelatert produkt  

3.8.2 NVEs kommentarer 

Innenfor de rammer som følger av merkeloven,
17

 kan NVE pålegge og treffe de øvrige vedtak som er 

nødvendige for gjennomføring av forskriften og vedtak fastsatt med hjemmel i forskriften. 

Forskriften § 20 annet ledd oppstiller en ikke-uttømmende liste over hva slike pålegg og øvrige vedtak kan gå ut 

på. Som etter den lignende bestemmelse i økodesignforskriften § 24,
18

 kan NVE blant annet pålegge enhver å 

vederlagsfritt avstå prøver på eller fra energirelaterte produkter, samt betale utgiftene til undersøkelse av 

produktet. Etter den nye forskriften kan sistnevnte type utgifter dog kun belastes den aktuelle aktøren dersom 

produktet viser seg å være feilmerket. Denne begrensningen finnes ikke i økodesignforskriften.
19

 

Samlet sett gir den nye forskriften § 20, herunder § 20 annet ledd nr. 2 og 3, hjemmel til å pålegge aktøren å 

dekke alle utgifter og kostnader forbundet med myndighetenes befatning med det produktet som skal 

undersøkes. Dette inkluderer alle utgifter og kostnader forbundet med avståelse, transport, undersøkelse og 

eventuell avfallshåndtering/ destruering av produktet, herunder anskaffelse av varer eller tjenester fra 

konsulenter, laboratorier eller andre i denne forbindelse. 

3.8.3 Endelig forskriftstekst 

Opprinnelig forslag opprettholdes. 

                                                      
17

 Jf. bl.a. merkeloven § 6 tredje ledd  
18

 Jf. også bl.a. produktkontrolloven § 5 annet og tredje ledd 
19

 Jf. økodesignforskriften § 24, jf. bl.a. produktkontrolloven § 5 annet og tredje ledd 
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3.9 Overtredelsesgebyr, jf. § 21  

3.9.1 Forslaget i høringsnotatet 

§ 21. Overtredelsesgebyr  

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer en eller flere av bestemmelsene i §§ 4 til 10 
eller en eller flere bestemmelser i kapittel 3, kan ilegges overtredelsesgebyr av Norges 
vassdrags- og energidirektorat etter lov 18. desember 1981 nr. 90 § 10, jf. samme lov § 5.  

Krav på overtredelsesgebyr innkreves av Statens innkrevingssentral. 
Innkrevingssentralen kan inndrive kravet ved trekk i lønn og andre lignende ytelser etter 
reglene i dekningsloven § 2-7. Innkrevingssentralen kan også inndrive kravet ved å stifte 
utleggspant for kravet dersom panteretten kan gis rettsvern ved registrering i et register eller 
ved underretning til tredjeperson, jf. panteloven kapittel 5, og utleggsforretningen kan holdes 
på Innkrevingssentralens kontor etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-9 første ledd. 

Overtredelsesgebyr tilfaller statskassen. 

Betalingsfristen for ilagt gebyr er fire uker fra vedtakstidspunktet. 

Norges vassdrags- og energidirektorat kan helt eller delvis frafalle kravet om 
overtredelsesgebyr. 

3.9.2 NVEs kommentarer 

Bestemmelsens annet ledd første til tredje punktum tas ut fordi dette dekkes av en kommende endring i 

merkeloven. At dette tas ut, medfører således ingen materiell endring av forslaget sammenholdt med det som 

ble sendt på høring. 

3.9.3 Endelig forskriftstekst 

§ 21. Overtredelsesgebyr  

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer en eller flere av bestemmelsene i §§ 4 til 10 
eller en eller flere bestemmelser i kapittel 3, kan ilegges overtredelsesgebyr av Norges 
vassdrags- og energidirektorat etter lov 18. desember 1981 nr. 90 § 10, jf. samme lov § 5.  

Overtredelsesgebyr tilfaller statskassen. 

Betalingsfristen for ilagt gebyr er fire uker fra vedtakstidspunktet. 

Norges vassdrags- og energidirektorat kan helt eller delvis frafalle kravet om 
overtredelsesgebyr. 

3.10 Ikrafttredelse og oppheving av andre forskrifter, jf. § 23 

3.10.1 Forslaget i høringsnotatet 

§ 23. Ikrafttredelse og oppheving av andre forskrifter  

       Forskriften trer i kraft 1. januar 2013, med unntak av §§ 17 og 18 som trer i kraft fra den 
tid Norges vassdrags- og energidirektorat bestemmer. 

       Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 6. september 1996 nr. 892 om 
gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF med omsyn til energimerking av 
hushaldsvaskemaskiner, forskrift 14. april 1999 nr. 524 om gjennomføringsreglar for 
rådsdirektiv 92/75/EØF med omsyn til energimerking av hushaldsoppvaskmaskiner, forskrift 
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30. juni 2004 nr. 1062 om nærmere regler for gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med 
hensyn til energimerking av kjøleskap, frysere og kombinasjoner av slike og forskrift 18. 
november 2004 nr. 1474 om gjennomføringsregler for Rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn 
til energimerking av klimaanlegg til husholdningsbruk. 

3.10.2 NVEs kommentarer 

Særlig om elektriske lamper og lysarmaturer, samt tørketromler 

Da forslaget ble sendt på høring, lå det an til at de to produktspesifikke forordninger om henholdsvis 

tørketromler
20

 og elektriske lamper og lysarmaturer
21

 ikke ville bli innlemmet i EØS-avtalen før planlagt 

ikrafttredelse av forskriften 1. januar 2013. Ettersom innlemmelse var forventet innen relativt kort tid, ble de to 

forordninger allikevel sendt på høring sammen med de øvrige produktspesifikke regler. 

Som følge av Islands konstitusjonelle forbehold om innlemmelse av energimerkedirektiv II i EØS-avtalen, ble 

forskriftens ikrafttredelse utsatt til 1. juni 2013. I mellomtiden har de to nevnte forordninger blitt innlemmet i 

EØS-avtalen og de vil derfor bli tatt inn i forskriften når den trer i kraft 1. juni 2013. 

I forslaget til ny forskrift § 23 første ledd var det tatt inn en bemerkning om at bestemmelsene som 

gjennomfører de to forordningene, ikke trer i kraft før på et senere tidspunkt bestemt av NVE. Dette kan tas bort 

ettersom de to forordningene nå kan gjennomføres fra 1. juni 2013 sammen med de øvrige. 

Videre oppheves to forskrifter som gjennomfører de to produktspesifikke direktiver som nå avløses.
22

 Dette 

reflekteres i ny ordlyd i § 23 annet ledd i.f. Den ene av disse to forskriftene oppheves imidlertid først med 

virkning fra 1. september 2013, jf. nærmere om dette i det følgende. 

Gjennomføringsfristen i EU for den ene av det to nevnte forordninger, nærmere bestemt forordningen om 

elektriske lamper og lysarmaturer,
23

 er 1. september 2013.
24

 Forordningens bestemmelser får således ikke 

virkning i norsk rett før 1. september 2013. Dette gjelder selv om den nye forskriften § 18 trer i kraft allerede 

1. juni 2013. 

Frem til 1. september 2013 vil således forskrift 3. mars 1999 nr. 287 om gjennomføringsreglar for 

rådsdirektiv 92/75/EØF med omsyn til energimerking av hushaldslamper, forbli gjeldende. 

Fra 1. juni 2013 vil det imidlertid bli tatt inn en overgangsbestemmelse i nevnte forskrift av 3. mars 1999 som 

gjenspeiler overgangsbestemmelsen i forordning (EU) nr. 874/2012 artikkel 9 nr. 4. Denne 

overgangsbestemmelsen innebærer at husholdningslamper som bringes i omsetning
25

 før den 1. september 2013, 

og som oppfyller kravene i forordning (EU) nr. 874/2012, jf. den nye forskriften § 18, skal regnes for å oppfylle 

de krav i forskrift av 3. mars 1999 som tjener til gjennomføring av det foregående direktiv 98/11/EØF. 

                                                      
20

 Jf. forordning (EU) nr. 392/2012 
21

 Jf. forordning (EU) nr. 874/2012 
22

 Forordning (EU) nr. 392/2012 avløser direktiv 95/13/EØF. Forskrift 6. september 1996 nr. 893, som gjennomfører 

direktiv 95/13/EØF, vil derfor bli opphevet med virkning fra 1. juni 2013 

Forordning (EU) nr. 874/2012 avløser direktiv 98/11/EØF. Forskrift 3. mars 1999 nr. 287, som gjennomfører 

direktiv 98/11/EØF, vil derfor bli opphevet, men først med virkning fra 1. september 2013, jf. nærmere om dette i det 

følgende 
23

 Forordning (EU) nr. 874/2012 
24

 Jf. forordning (EU) nr. 874/2012 artikkel 10 nr. 2 
25

 Herunder frembys for salg, leie eller kjøp på avbetaling, jf. forordning (EU) nr. 874/2012 artikkel 9 nr. 4 
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I perioden 1. juni 2013 frem til og med 31. august 2013 vil således husholdningslamper være i forskriftsmessig 

stand dersom de enten oppfyller kravene i gjeldende forskrift av 3. mars 1999, som gjennomfører direktiv 

98/11/EØF, eller oppfyller kravene i den nye forskriften, som gjennomfører forordning (EU) nr. 874/2012. 

Direktiv 98/11/EØF avløses av forordning (EU) nr. 874/2012 med virkning fra 1. september 2013.
26

 Fra samme 

tidspunkt oppheves nevnte forskrift av 3. mars 1999. 

Fra og med 1. september 2013 må derfor de aktuelle produkter oppfylle kravene i forordning (EU) nr. 874/2012, 

jf. den nye forskriften § 18. 

Særlig om elektriske lamper og lysarmaturer, samt tørketromler 

Den nye forskriften § 23 annet ledd første til tredje punktum tas ut fordi dette dekkes av en kommende endring i 

merkeloven. At dette tas ut, medfører således ingen materiell endring av forslaget sammenholdt med det som 

ble sendt på høring. 

3.10.3 Endelig forskriftstekst 

§ 23. Ikrafttredelse og oppheving av andre forskrifter  

Forskriften trer i kraft 1. juni 2013. 

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 6. september 1996 nr. 892 om 
gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF med omsyn til energimerking av 
hushaldsvaskemaskiner, forskrift 14. april 1999 nr. 524 om gjennomføringsreglar for 
rådsdirektiv 92/75/EØF med omsyn til energimerking av hushaldsoppvaskmaskiner, forskrift 
30. juni 2004 nr. 1062 om nærmere regler for gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med 
hensyn til energimerking av kjøleskap, frysere og kombinasjoner av slike, forskrift 18. 
november 2004 nr. 1474 om gjennomføringsregler for Rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn 
til energimerking av klimaanlegg til husholdningsbruk og forskrift 6. september 1996 nr. 893 
om gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF med omsyn til energimerking av 
hushaldstørketromlar. 

Forskrift 3. mars 1999 nr. 287 om gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF med 
omsyn til energimerking av hushaldslamper oppheves med virkning fra 1. september 2013. 

3.11 Endring i andre forskrifter, jf. § 24  

3.11.1 Forslaget i høringsnotatet 

§ 24. Endring i andre forskrifter  

Med virkning fra den tid denne forskrift settes i kraft, gjøres følgende endringer i andre 
forskrifter:  

I forskrift 10. januar 1996 nr. 16 om angivelse av husholdningsapparaters energi- og 
ressursforbruk ved hjelp av merking og standardiserte vareopplysninger skal § 1 annet ledd 
lyde:  

Denne forskrift kommer til anvendelse på følgende typer av husholdningsapparater, også 
når de selges til andre formål enn husholdningsbruk: 

                                                      
26

 Jf. forordning (EU) nr. 874/2012 artikkel 10 nr. 2 og EØS-komiteens beslutning nr. 77/2013 av 3. mai 2013 
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- vaskemaskiner, tørketromler og kombinasjoner av slike, 

- stekeovner 

- vannvarmere og varmtvannsbeholdere, 

- lyskilder. 

3.11.2 NVEs kommentarer 

Det vises til NVEs kommentarer i pkt. 3.10.2 over vedrørende de to produktspesifikke forordninger om 

henholdsvis tørketromler
27

 og elektriske lamper og lysarmaturer.
28

 Som følge av det som fremgår der, foretas 

det en korresponderende justering i forskriften § 24. 

Justeringen i § 24 gjelder for det første den overliggende forskrift til gjennomføring av energimerkedirektiv I. 

Denne vil gjelde enda en tid, men vil få et noe snevrere virkeområde enn angitt i høringsnotatet som følge av 

den tidligere gjennomføring av de to nevnte produktspesifikke forordninger. 

For det andre gjelder justeringen forskrift 3. mars 1999 nr. 287 om gjennomføringsreglar for 

rådsdirektiv 92/75/EØF med omsyn til energimerking av hushaldslamper, som vil gjelde frem til 

1. september 2013, jf. nærmere om dette i pkt. 3.10.2 over. Justeringen innebærer at det tas inn en 

overgangsbestemmelse i denne forskriften, jf. nærmere om denne i pkt. 3.10.2 over. 

3.11.3 Endelig forskriftstekst 

§ 24. Endring i andre forskrifter  

Med virkning fra den tid denne forskrift settes i kraft, gjøres følgende endringer i andre 
forskrifter:  

I forskrift 10. januar 1996 nr. 16 om angivelse av husholdningsapparaters energi- og 
ressursforbruk ved hjelp av merking og standardiserte vareopplysninger gjøres følgende 
endringer: 

§ 1 annet ledd skal lyde:  

Denne forskrift kommer til anvendelse på følgende typer av husholdningsapparater, også 
når de selges til andre formål enn husholdningsbruk: 

- kombinasjoner av vaskemaskiner og tørketromler, 

- stekeovner 

- vannvarmere og varmtvannsbeholdere, 

- lyskilder. 

I forskrift 3. mars 1999 nr. 287 om gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF med 
omsyn til energimerking av hushaldslamper gjøres følgende endringer: 

                                                      
27

 Jf. forordning (EU) nr. 392/2012 
28

 Jf. forordning (EU) nr. 874/2012 
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Ny § 12 skal lyde:  

§ 12. Hushaldslamper som bringes i omsetning, irekna blir boden fram for sal, leige eller kjøp 
på avbetaling, før den 1. september 2013, og som oppfyller krava i forskrift [Lovdata fyller inn 
den nye forskriftens dato og nummer] om energimerking av energirelaterte produkter § 18, 
skal reknast for å oppfylle dei krav i denne forskrift som tener til gjennomføring av EØS-
avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4e (EU-kommisjonens direktiv 98/11/EØF for så vidt angår 
energimerking av hushaldslamper). 

Nåværende § 12 blir ny § 13. 

 

Med virkning fra 1. september 2013, gjøres følgende endringer i andre forskrifter:  
 

I forskrift 10. januar 1996 nr. 16 om angivelse av husholdningsapparaters energi- og 
ressursforbruk ved hjelp av merking og standardiserte vareopplysninger skal § 1 annet ledd 
lyde:  

       Denne forskrift kommer til anvendelse på følgende typer av husholdningsapparater, også 
når de selges til andre formål enn husholdningsbruk: 

- kombinasjoner av vaskemaskiner og tørketromler, 

- stekeovner 

- vannvarmere og varmtvannsbeholdere. 
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4 Endelig forskriftstekst 
 

Forskrift om energimerking av energirelaterte 

produkter (energimerkeforskriften for produkter) 
 

Forskrift om energimerking av energirelaterte produkter 
(energimerkeforskriften for produkter)  
Hjemmel: Fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat 27. mai 2013 med hjemmel i lov 18. desember 1981 nr. 90 om 
merking av forbruksvarer m.v. § 3 første ledd bokstavene a, b og c, annet ledd, fjerde ledd og femte ledd, § 4, § 6, § 7 fjerde ledd 
og § 10 fjerde ledd, jf. delegeringsvedtak 28. januar 2011 nr. 100 og delegeringsvedtak 17. februar 2011 nr. 1554.  
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4 (direktiv 2010/30/EU), nr. 4c (forordning (EU) nr. 392/2012), nr. 4e 
(forordning (EU) nr. 874/2012), nr. 4i (forordning (EU) nr. 1059/2010), nr. 4j (forordning (EU) nr. 1060/2010), nr. 4k (forordning (EU) 
nr. 1061/2010), nr. 4l (forordning (EU) nr. 1062/2010) og nr. 4m (forordning (EU) nr. 626/2011) 

   

Kapittel 1. Formål, virkeområde, definisjoner mv.  

   

§ 1. Formål  

Forskriften skal fremme utvikling og anvendelse av energirelaterte produkter som ved 
anvendelse er energieffektive og lite ressursbrukende.  

Forskriften fastsetter både generelle og produktspesifikke regler om informasjon til 
sluttbrukere, særlig i form av merking og standardiserte produktopplysninger om 
energirelaterte produkters bruk av energi og andre vesentlige ressurser, samt om andre 
relevante forhold, slik at sluttbrukere får mulighet til å velge mer effektive produkter. 

Forskriften har som tilleggsformål å sikre den frie bevegelighet av energirelaterte 
produkter innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS). 

   

§ 2. Virkeområde  

Forskriften får anvendelse på energirelaterte produkter som omfattes av 
produktspesifikke regler. 

Forskriften får ikke anvendelse på: 

a) brukte produkter, 

b) transportmidler til befordring av personer eller varer, eller 

c) den dataplate eller lignende som av sikkerhetsmessige grunner er plassert på 
produktet. 

   

§ 3. Definisjoner  

       I forskriften forstås med:  
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1) energirelatert produkt eller produkt: ethvert produkt som bringes i omsetning eller tas i 
bruk og som ved anvendelse direkte eller indirekte innvirker på bruk av energi, 
herunder deler, hvis miljømessige egenskaper kan vurderes selvstendig, som er 
beregnet til å inngå i energirelaterte produkter som omfattes av produktspesifikke 
regler, og som bringes i omsetning eller tas i bruk som individuelle deler for 
sluttbrukere, 

2) datablad: et standardisert skjema med opplysninger om et produkt, 

3) andre vesentlige ressurser: vann, kjemikalier eller annet som brukes av et produkt ved 
normal anvendelse, 

4) forhandler: en detaljhandler eller annen fysisk eller juridisk person som selger, 
inkludert på avbetaling, leier ut eller stiller ut produkter som er ment for sluttbrukere, 

5) leverandør: produsenten, eller produsentens representant i EØS. Dersom verken 
produsenten eller produsentens representant er etablert innenfor EØS, anses 
importøren som leverandør. Med importør menes enhver fysisk eller juridisk person 
som bringer produktet i omsetning på EØS-markedet eller tar det i bruk innenfor EØS 
som ledd i sin næringsvirksomhet. Dersom verken produsenten, produsentens 
representant eller importøren er etablert innenfor EØS, anses enhver fysisk eller 
juridisk person som bringer produktet i omsetning på EØS-markedet eller tar det i bruk 
innenfor EØS som ledd i sin næringsvirksomhet, som leverandør, 

6) bringe i omsetning: den første gang et produkt gjøres tilgjengelig på EØS-markedet 
med henblikk på distribusjon eller anvendelse innenfor EØS enten mot betaling eller 
gratis og uansett salgs- eller overdragelsesmetode, 

7) ta i bruk: den første anvendelse innenfor EØS av et energirelatert produkt i tråd med 
produktets formål, 

8) produktspesifikke regler: regler inntatt i forskriften kapittel 3, som gjelder bestemte 
energirelaterte produkter, 

9) representant: enhver fysisk eller juridisk person som er etablert innenfor EØS, og som 
har fått skriftlig mandat fra produsenten til i dennes navn å oppfylle alle eller deler av 
de forpliktelser og formaliteter som er fastsatt i denne forskrift, 

     

Kapittel 2. Generelle krav til energirelaterte produkter  

   

§ 4. Forbud mot å bringe i omsetning eller ta i bruk energirelaterte produkter  

Energirelaterte produkter som omfattes av produktspesifikke regler, kan ikke bringes i 
omsetning eller tas i bruk i næringsvirksomhet med mindre kravene i denne forskrift er 
oppfylt. 

   

§ 5. Merking av energirelaterte produkter 

Energirelaterte produkter som omfattes av produktspesifikke regler, skal forsynes med 
slik etikett og slikt datablad som fremgår av de produktspesifikke regler. 
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§ 6. Forbud mot villedende merking  

Energirelaterte produkter som omfattes av produktspesifikke regler, skal ikke merkes på 
en villedende måte. 

Forbudet i første ledd omfatter blant annet: 

a) å forsyne et produkt som omfattes av produktspesifikke regler, men som ikke 
oppfyller kravene i denne forskrift, med slik etikett som etter produktspesifikke 
regler skal påføres produktet dersom det oppfyller kravene i denne forskrift, og 

b) å forsyne et produkt som omfattes av produktspesifikke regler, med etiketter, 
merker, symboler eller inskripsjoner som ikke fremgår av produktspesifikke regler, 
der det er sannsynlig at dette vil kunne virke villedende eller misvisende for 
sluttbrukere med hensyn til produktets innvirkning på bruk av energi eller, dersom 
relevant, andre vesentlige ressurser, ved anvendelse av produktet.  

 

§ 7. Reklame for energirelaterte produkter  

Enhver reklame som vedrører en bestemt modell av et energirelatert produkt som 
omfattes av produktspesifikke regler, skal inneholde en henvisning til produktets 
energieffektivitetsklasse.  

Kravet i første ledd gjelder kun dersom det gjennom reklamen gis energi- eller 
prisrelaterte opplysninger. 

  

§ 8. Teknisk salgsmateriale 

Teknisk salgsmateriale om energirelaterte produkter som omfattes av produktspesifikke 
regler, som beskriver et produkts spesifikke tekniske parametre, skal gi sluttbrukere de 
nødvendige opplysninger om energibruk eller inneholde en henvisning til produktets 
energieffektivitetsklasse.  

Med teknisk salgsmateriale menes blant annet tekniske veiledninger og brosjyrer fra 
produsentene, uavhengig av om disse presenteres i trykt eller elektronisk versjon, på 
internett, eller i annet skriftlig format. 

  

§ 9. Særlige plikter for leverandører  

Leverandør av energirelaterte produkter som omfattes av produktspesifikke regler, skal: 

a) forsyne produktet med en etikett og et datablad i samsvar med denne forskrift, 

b) utarbeide teknisk dokumentasjonsmateriale, som gjør det mulig å bedømme 
nøyaktigheten av etikettens og databladets opplysninger, og som inneholder: 

1) en generell beskrivelse av produktet 

2) dersom relevant, resultatet av konstruksjonsberegninger 

3) testrapporter, dersom slike foreligger, herunder testrapporter fra relevante 
bemyndigede organisasjoner som definert i andre regler som tjener til å 
oppfylle Norges forpliktelser etter EØS-avtalen 
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4) dersom det benyttes verdier for lignende modeller, henvisninger til disse 
modellene, slik at disse kan identifiseres 

c) stille det tekniske dokumentasjonsmateriale som nevnt i bokstav b, til rådighet for 
inspeksjonsformål i fem år etter at det siste av de relevante produkter ble 
produsert, 

d) vederlagsfritt stille det tekniske dokumentasjonsmateriale som nevnt i bokstav b, til 
rådighet for Norges vassdrags- og energidirektorat innen 10 arbeidsdager etter 
mottakelse av en anmodning om dette, 

e) vederlagsfritt, og umiddelbart etter bestilling fra forhandlere, men uten at 
leverandørens frihet til å velge system for levering av etiketter berøres, levere til 
forhandlere alle nødvendige etiketter til merking og produktopplysning, 

f) vederlagsfritt levere til forhandlere et datablad, 

g) gjengi et produktdatablad i alle produktbrosjyrer, eller, dersom det ikke følger 
produktbrosjyrer med fra leverandør, levere databladene sammen med annen 
dokumentasjon som leveres sammen med produktet, 

h) ha ansvaret for at opplysningene på etikettene og databladene er korrekte, 

i) anses for å ha gitt sitt samtykke til offentliggjøring av opplysningene på etiketten 
eller i databladet. 

I stedet for å utarbeide teknisk dokumentasjonsmateriale som nevnt i første ledd 
bokstav b og c, kan leverandøren stille til rådighet materiale som allerede er utarbeidet i 
samsvar med krav i andre relevante regler som tjener til oppfyllelse av Norges forpliktelser 
etter EØS-avtalen.  

 

§ 10. Særlige plikter for forhandlere  

Forhandler av energirelaterte produkter som omfattes av produktspesifikke regler, skal: 

a) plassere etikettene korrekt, synlig og leselig, 

b) sørge for at databladet inngår i produktbrosjyren eller annet materiale som følger 
produktet når det selges til sluttbrukere, 

c) utstyre alle utstilte produkter som omfattes av produktspesifikke regler, med en 
korrekt etikett på det relevante språk, samt plassere denne på et iøynefallende 
sted slik angitt i de produktspesifikke regler 

   

§ 11. Samsvarsformodning  

Etiketter og datablader skal antas å være i samsvar med denne forskrift, med mindre 
det motsatte sannsynliggjøres.  

   

Kapittel 3. Produktspesifikke regler 

   

§ 12. Oppvaskmaskiner til husholdningsbruk  
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EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4i (EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) 
nr. 1059/2010) om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt 
angår energimerking av oppvaskmaskiner til husholdningsbruk gjelder som forskrift med de 
tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.  

 

§ 13. Kjøleinnretninger til husholdningsbruk  

EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4j (EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) 
nr. 1060/2010) om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt 
angår energimerking av kjøleinnretninger til husholdningsbruk gjelder som forskrift med de 
tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.  

 

§ 14. Vaskemaskiner til husholdningsbruk  

EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4k (EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) 
nr. 1061/2010) om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt 
angår energimerking av vaskemaskiner til husholdningsbruk gjelder som forskrift med de 
tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.  

 

§ 15. Fjernsyn  

EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4l (EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) 
nr. 1062/2010) om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt 
angår energimerking av fjernsyn gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av 
vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.  

 

§ 16. Klimaanlegg  

EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4m (EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) 
nr. 626/2011) om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt 
angår energimerking av klimaanlegg gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av 
vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.  

 

§ 17. Tørketromler  

EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4c (EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) 
nr. 392/2012) om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt 
angår energimerking av tørketromler gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av 
vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.  

 

§ 18. Elektriske lamper og lysarmaturer 

EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4e (EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) 
nr. 874/2012) om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt 
angår energimerking av elektriske lamper og lysarmaturer gjelder som forskrift med de 
tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.  
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Kapittel 4. Diverse bestemmelser  

   

§ 19. Tilsyn og kontroll  

Norges vassdrags- og energidirektorat fører tilsyn med at bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av forskriften blir oppfylt.  

Enhver plikter å medvirke til gjennomføring av tilsyn. Dette omfatter blant annet å 
fremskaffe opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å gjennomføre tilsynet.  

   

§ 20. Pålegg og øvrige vedtak 

Norges vassdrags- og energidirektorat kan gi de pålegg og treffe de øvrige vedtak som 
er nødvendige for gjennomføring av forskriften og vedtak fastsatt med hjemmel i forskriften.  

Vedtak etter første ledd kan blant annet gå ut på 

1) å bringe et energirelatert produkt i samsvar med denne forskrift, 

2) å vederlagsfritt avstå prøver på eller fra energirelaterte produkter, 

3) å betale utgiftene til undersøkelse dersom produktet viser seg ikke å være i samsvar 
med denne forskrift, 

4) å dokumentere, gjennom fremleggelse av teknisk dokumentasjonsmateriale som 
omtalt i § 9, at opplysninger på etiketter og datablader er korrekte, 

5) innen 10 arbeidsdager etter mottakelse av pålegg eller annet vedtak å vederlagsfritt 
stille til rådighet for Norges vassdrags- og energidirektorat en elektronisk versjon av 
teknisk dokumentasjonsmateriale som nevnt i § 9, 

6) begrensning av eller forbud mot omsetning av eller adgangen til å ta i bruk et 
energirelatert produkt  

  

§ 21. Overtredelsesgebyr  

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer en eller flere av bestemmelsene i §§ 4 til 10 
eller en eller flere bestemmelser i kapittel 3, kan ilegges overtredelsesgebyr av Norges 
vassdrags- og energidirektorat etter lov 18. desember 1981 nr. 90 § 10, jf. samme lov § 5.  

Overtredelsesgebyr tilfaller statskassen. 

Betalingsfristen for ilagt gebyr er fire uker fra vedtakstidspunktet. 

Norges vassdrags- og energidirektorat kan helt eller delvis frafalle kravet om 
overtredelsesgebyr. 

 

§ 22. Straff  

Den som forsettlig eller grovt uaktsomt vesentlig overtrer lov 18. desember 1981 nr. 90 
om merking av forbruksvarer § 5, straffes med bøter etter samme lov § 11. 

 

§ 23. Ikrafttredelse og oppheving av andre forskrifter  
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Forskriften trer i kraft 1. juni 2013. 

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 6. september 1996 nr. 892 om 
gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF med omsyn til energimerking av 
hushaldsvaskemaskiner, forskrift 14. april 1999 nr. 524 om gjennomføringsreglar for 
rådsdirektiv 92/75/EØF med omsyn til energimerking av hushaldsoppvaskmaskiner, forskrift 
30. juni 2004 nr. 1062 om nærmere regler for gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med 
hensyn til energimerking av kjøleskap, frysere og kombinasjoner av slike, forskrift 18. 
november 2004 nr. 1474 om gjennomføringsregler for Rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn 
til energimerking av klimaanlegg til husholdningsbruk og forskrift 6. september 1996 nr. 893 
om gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF med omsyn til energimerking av 
hushaldstørketromlar. 

Forskrift 3. mars 1999 nr. 287 om gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF med 
omsyn til energimerking av hushaldslamper oppheves med virkning fra 1. september 2013. 

  

§ 24. Endring i andre forskrifter  

Med virkning fra den tid denne forskrift settes i kraft, gjøres følgende endringer i andre 
forskrifter:  

 

I forskrift 10. januar 1996 nr. 16 om angivelse av husholdningsapparaters energi- og 
ressursforbruk ved hjelp av merking og standardiserte vareopplysninger gjøres følgende 
endringer: 

§ 1 annet ledd skal lyde:  

Denne forskrift kommer til anvendelse på følgende typer av husholdningsapparater, også 
når de selges til andre formål enn husholdningsbruk: 

- kombinasjoner av vaskemaskiner og tørketromler, 

- stekeovner 

- vannvarmere og varmtvannsbeholdere, 

- lyskilder. 

 

I forskrift 3. mars 1999 nr. 287 om gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF med 
omsyn til energimerking av hushaldslamper gjøres følgende endringer: 

Ny § 12 skal lyde:  

§ 12. Hushaldslamper som bringes i omsetning, irekna blir boden fram for sal, leige eller kjøp 
på avbetaling, før den 1. september 2013, og som oppfyller krava i forskrift [Lovdata fyller inn 
den nye forskriftens dato og nummer] om energimerking av energirelaterte produkter § 18, 
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skal reknast for å oppfylle dei krav i denne forskrift som tener til gjennomføring av EØS-
avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4e (EU-kommisjonens direktiv 98/11/EØF for så vidt angår 
energimerking av hushaldslamper). 

Nåværende § 12 blir ny § 13. 

 

 

Med virkning fra 1. september 2013, gjøres følgende endringer i andre forskrifter:  
 

I forskrift 10. januar 1996 nr. 16 om angivelse av husholdningsapparaters energi- og 
ressursforbruk ved hjelp av merking og standardiserte vareopplysninger skal § 1 annet ledd 
lyde:  

       Denne forskrift kommer til anvendelse på følgende typer av husholdningsapparater, også 
når de selges til andre formål enn husholdningsbruk: 

- kombinasjoner av vaskemaskiner og tørketromler, 

- stekeovner 

- vannvarmere og varmtvannsbeholdere. 

 

Forordninger  

[Her kommer UDs oversettelser av de produktspesifikke forordninger.] 

 

For å lese forordning (EU) nr. 1059/2010 i pdf se her:  

       Uoffisiell versjon.  

For å lese forordning (EU) nr. 1060/2010 i pdf se her:  

       Uoffisiell versjon.  

For å lese forordning (EU) nr. 1061/2010 i pdf se her:  

       Uoffisiell versjon.  

For å lese forordning (EU) nr. 1062/2010 i pdf se her:  

       Uoffisiell versjon. 

For å lese forordning (EU) nr. 626/2011 i pdf se her:  

       Uoffisiell versjon. 

For å lese forordning (EU) nr. 392/2012 i pdf se her:  

       Uoffisiell versjon. 

For å lese forordning (EU) nr. 874/2012 i pdf se her:  

       Uoffisiell versjon. 
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