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Forord 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjennomført en høring av forslag til endringer i 
energimerkeforskriften for produkter1 i forbindelse med gjennomføringen av forordning (EU) 
2017/1369 (energimerkeforordningen) i forbrukermerkeloven2 § 3a. Endringene ble foreslått for å 
unngå gjentakelser av bestemmelser som står i forordningen og for å unngå avvikende og potensielt 
motstridende ordlyd. I samme høring foreslo vi endringer i sanksjonsbestemmelsene for å gjøre det 
klarere hvilke overtredelser som skal kunne medføre overtredelsesgebyr eller straff. Vi foreslo også 
en øvre ramme for overtredelsesgebyr ilagt etter energimerkeforskriften for produkter. 

I 2020 har NVE hatt på høring forslag om endringer i energimerkeforskriften for produkter med 
tanke på gjennomføring av seks nye produktspesifikke forordninger om energimerking. De seks 
forordningene er gitt i medhold av energimerkeforordningen og introduserer nye energietiketter 
med skala fra A til G. Produktgruppene dette gjelder for, er: 

• elektroniske skjermer (forordning (EU) 2019/1013),

• husholdningsvaskemaskiner og kombinerte husholdningsvaskemaskiner/-
tørketromler (forordning (EU) 2019/2014),

• lyskilder (forordning (EU) 2019/2015),

• kjøleapparater (forordning (EU) 2019/2016),

• oppvaskmaskiner til husholdningsbruk (forordning (EU) 2019/2017) og

• kjøleapparater til direktesalgsformål (forordning (EU) 2019/2018)

1 Forskrift 27. mai 2013 nr. 534 om energimerking av energirelaterte produkter 
(energimerkeforskriften for produkter) 
2 Lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv. (forbrukermerkeloven) 

De seks forordningene ble tatt inn i EØS-avtalen 19. mars 2021. 

NVE har også tidligere (i 2019) hørt et forslag om å oppheve energimerkeforskriften for produkter § 
19, som gjennomfører forordning (EU) 665/2013 om energimerking av støvsugere. Bakgrunnen for 
dette, er at den aktuelle forordningen er annullert av EU-domstolen. Forordningen ble tatt ut av 
EØS-avtalen 11. desember 2020. 

Forslagene som er nevnt over, er behandlet i fire ulike høringer. NVE anser det som hensiktsmessig 
å treffe ett forskriftsvedtak, hvor alle disse forslagene, blir forskriftsfestet. Høringene oppsummeres 
derfor samlet i dette oppsummeringsdokumentet, for så vidt gjelder de aktuelle forslagene. For 
øvrige høringsdokumenter, vises det til sak 201907001, 201911080 og 201906358.   

Oslo, 23. mars 2021

Anne Rogstad      Ingrid Ueland 
Seksjonssjef, Juridisk seksjon    Fung. seksjonssjef i 
       Virkemidler og internasjonale rammer
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Sammendrag 
Dette dokumentet oppsummerer fire ulike høringer av forslag til endringer i 
energimerkeforskriften for produkter, se høringsdokument 7/2019, 10/2019, 2/2020 og 
3/2020. 

Det har ikke kommet inn høringsuttalelser av betydning for forslagene, men 
gjennomføringen av energimerkeforordningen i forbrukermerkeloven § 3a gjør at ikke 
alle forslagene er relevante lengre.  

Videre er ikke alle de produktspesifikke forordningene som vi har foreslått gjennomført i 
norsk rett, tatt inn i EØS-avtalen enda. Dette oppsummeringsdokumentet og utkastet til 
forskriftsvedtak begrenser seg derfor til å gjelde de produktspesifikke forordningene som 
er tatt inn i EØS-avtalen per 20. mars 2021. 
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1 Innledning 
1.1 Om høringene 
NVE har foreslått endringer i energimerkeforskriften for produkter i fire ulike 
høringsdokument, høringsdokumentene 7/2009, høringsdokument 10/2019, 
høringsdokument 2/2020 og høringsdokument 3/2020. 
 
Bakgrunnen for forslagene er dels at energimerkeforordningen er gjort til norsk lov, jf. 
forbrukermerkeloven § 3a, og dels at nye produktspesifikke energimerkeforordninger er 
vedtatt i EU og at forordningen om energimerking av støvsugere er annullert. 

1.2 Om dette oppsummeringsdokumentet 
Dette oppsummeringsdokumentet redegjør for de gjennomførte høringene, mottatte 
høringssvar og NVEs vurdering av disse. Oppsummeringsdokumentet inneholder også 
utkast til endelig forskriftstekst. Vedtak om forskriftsendring gjøres i eget dokument. 

I den grad det ikke uttrykkelig fremgår av dette dokumentet at NVEs forutsetninger eller 
tolkninger er endret, vil NVE legge det som er sagt i høringsnotatene til grunn ved 
tolkningen og anvendelsen av forskriften etter endringen selv om det ikke er gjentatt her. 
Det vises til høringsdokument 7/2019, 10/2019, 2/2020 og 3/2020. 

2 Nærmere om de enkelte 
høringene 

2.1 Høringsdokument 3/2020 
2.1.1 Forslaget 
I høringsdokument 3/2020 foreslo NVE enkelte endringer i energimerkeforskriften for 
produkter i forbindelse med at energimerkeforordningen er gjennomført i norsk rett, jf. 
forbrukermerkeloven § 3a. Vi foreslo: 

• endringer i formålsbestemmelsen i energimerkeforskriften for produkter § 1, for å 
gjenspeile at de generelle reglene om energimerking og informasjon til 
sluttbrukere mv. ikke vil fremgå av forskriften, men av energimerkeforordningen. 

• en presisering i § 2 om virkeområde, slik at forskriften får samme virkeområde 
som energimerkeforordningen og forordningene som er vedtatt med hjemmel i 
energimerkeforordningen. Vi foreslo også å presisere at forskriften ikke gjelder 
på Svalbard og Jan Mayen. 

• at det i § 3 om definisjoner vises til definisjonene i energimerkeforordningen og 
forordningene som er vedtatt med hjemmel i energimerkeforordningen. 

• å oppheve §§ 4 – 10 og § 28 annet ledd nr. 4 og nr. 5, ettersom pliktene og 
forbudene som fremgår av disse bestemmelsene er erstattet av bestemmelser i 
energimerkeforordningen. 
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• å oppheve bestemmelsen om samsvarsformodning i § 11, ettersom denne er 
overflødig. 

Videre foreslo vi endringer i sanksjonsbestemmelsene i energimerkeforskriften for 
produkter. Her foreslo vi: 

• å konkretisere hvilke overtredelser av energimerkeforordningen som kan medføre 
overtredelsesgebyr eller ev. straff. 

• en øvre ramme for størrelsen på overtredelsesgebyr. 

Vi foreslo også noen redaksjonelle endringer for å gjøre forskriften lettere å lese. 

2.1.2 Om høringen 
Forslaget ble sendt på høring 21. desember 2020. Høringsfristen var 15. februar 2021. 

Høringssaken ble offentliggjort på NVEs hjemmesider, og høringsdokument 3/2020 ble 
sendt til utvalgte høringsmottakere etter liste. 

NVE mottok ingen høringssvar i forbindelse med denne høringen. 

2.1.3 NVEs kommentar 
NVE vil vedta forskriftsendringene i tråd med forslaget. Det vises til endelig 
forskriftstekst nedenfor i punkt 4. 

 

2.2 Høringsdokument 10/2019 og 2/2020 
2.2.1 Forslaget 
I høringsdokument 10/2019 og høringsdokument 2/2020 foreslo NVE gjennomføring av 
til sammen 16 produktspesifikke forordninger i norsk rett. Av disse var det ti 
økodesignforordninger og seks energimerkeforordninger. Energimerkeforordningene det 
er snakk om, stiller krav til energimerking av: 

• elektroniske skjermer (forordning (EU) 2019/2013),  

• husholdningsvaskemaskiner og kombinerte husholdningsvaskemaskiner/-
tørketromler (forordning (EU) 2019/2014),  

• lyskilder (forordning (EU) 2019/2015),  

• kjøleapparater (forordning (EU) 2019/2016),  

• oppvaskmaskiner til husholdningsbruk (forordning (EU) 2019/2017) og  

• kjøleapparater til direktesalgsformål (forordning (EU) 2019/2018) 

 

2.2.2 Om høringene 
Forslaget i høringsdokument 10/2019 ble sendt på høring 18. desember 2019. 
Høringsfristen var 20. mars 2020. 
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Forslaget i høringsdokument 2/2020 ble sendt på høring 15. mai 2020. Høringsfristen var 
26. juni 2020. 

Høringsdokumentene ble lagt ut på NVEs hjemmesider og sendt til utvalgte 
høringsmottakere iht. liste. 

NVE mottok til sammen fem høringssvar i forbindelse med disse høringene, hvorav to 
var uten merknad. 

2.2.3 Høringsinnspillene 
Thermocold KFD AS mener at virkeområdet for forordningene for kjøleapparater, dvs 
forordning (EU) 2019/2019 (økodesign) og forordning (EU) 2019/2016 (energimerking), 
må innskrenkes. Virkeområdet for forordningene er kjøleapparater med volum over 10 
liter og opp til og med 1500 liter. Thermocold uttaler at kjøleskap med volum over 800 
liter ikke vil klare energieffektivtetskravene med mindre isolasjonstykkelsen øker. 
Skapene vil dermed kunne bli altfor omfangsrike til å passe inn i et vanlig 
husholdningskjøkken og produksjonen vil trolig fases ut. Dersom skapene ikke utstyres 
med ekstra isolasjon, vil de ikke kunne nedkjøle matvarene hurtig nok til riktig 
temperatur. Thermocold foreslår derfor at kjøleskap større enn 800 liter defineres som 
kjølerom og at det fastsettes egne økodesignkrav for disse. 

Nemko støtter innføringen av forordningene som ble foreslått gjennomført i norsk rett i 
høringsdokument 2/2020. Nemko trekker fram tre av områdene, lys, motorer og 
transformatorer som de viktigste med hensyn på CO2-reduksjon fra 
elektrisitetsproduksjon i Europa. De uttaler også at det er viktig at Norge så langt som 
mulig følger innføringsdatoer som fastlagt for EU for å nå de ambisiøse mål for CO2-kutt 
fram mot 2030. Nemko trekker også fram at vi innen området lys har viktige produsenter 
i Norge som er avhengig av like konkurranseforhold med tunge europeiske produsenter. 
Like rammevilkår er da en forutsetning. 

Nemko nevner også at det vil påhvile myndigheter en tyngre informasjonsjobb for at de 
nye forordningene skal gi ønsket klimaeffekt og bygge opp om sirkulærøkonomi. Nye 
begreper skal innlæres av forbrukere, og bransjer skal lære energi- og klimakonsekvenser 
av sensorstyringer, «app-styring» og materialvalg. Dette er arbeid Nemko støtter. 

ABB Power Grids Norway hadde merknader når det gjaldt økodesignkravene til 
krafttransformatorer. Det er ikke energimerkekrav til transformatorer, og NVE vil derfor 
komme tilbake til denne merknaden senere når det blir aktuelt med endringer i 
økodesignforksriften. 

2.2.4 NVEs kommentar 
I høringsdokumentene uttalte NVE at vi tok sikte på å vedta forskriftsendringene etter at 
høringene var gjennomført og så snart forordningene var tatt inn i EØS-avtalen. Det er 
bare seks av de 16 forordningene som var omfattet av høringene som til nå er tatt inn i 
EØS-avtalen. Dette skjedde ved EØS-komiteens beslutning 19. mars 2021. Vi har 
avventet med å ferdigstille oppsummeringsdokumentene for disse høringene inntil det var 
klart hvilke forordninger som skulle omfattes av forskriftsendringen. 

Når det gjelder høringsuttalelsen fra Thermocold KFD AS, er dette en type innspill som 
bør sendes inn i en tidlig fase av regelverksutviklingen i EU. Forordningen er vedtatt i 
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EU, og virkeområdet følger av denne. NVE mener at det ikke er spesielle forhold som 
gjør seg gjeldende for Norge, som gjør at vi burde ha en nasjonal tilpasning. Neste 
mulighet for slike innspill er ved neste revisjon av forordningen som trolig vil finne sted 
tidligst i 2023. 

NVE tar uttalelsen fra Nemko til etterretning. 

Det har ikke kommet inn høringsuttalelser i forbindelse med høringene som har 
betydning for forslaget. NVE vil derfor gjennomføre de seks energimerkeforordningene i 
norsk rett, ved henvisning i energimerkeforskriften for produkter. Forordningenes 
virkningsdato i EU er allerede passert, og forskriftsendringen vil derfor tre i kraft straks. 
NVE har orientert bransjen både gjennom nyheter på nett og ved å avholde 
orienteringsmøter. 

NVE foreslo presiseringer i §§ 7 og 8 om energimerking i reklame og teknisk 
salgsmateriell. I høringsdokument 3/2020 foreslo vi imidlertid disse bestemmelsene 
opphevet, ettersom energimerkeforordningen inneholder pliktbestemmelser om dette. 
Energimerkeforordningen gjelder som lov, jf. forbrukermerkeloven § 3a, se over under 
punkt 2.1. Endringene vi foreslo i høringsdokument 10/2019 når det gjelder §§ 7 og 8 er 
derfor ikke lengre relevante. 

 

2.3 Høringsdokument 7/2019 
2.3.1 Forslaget 
I høringsdokument 7/2019 foreslo NVE å oppheve § 19 i energimerkeforskriften for 
produkter. Bestemmelsen gjennomfører forordning (EU) 665/2013 om energimerking av 
støvsugere i norsk rett. Bakgrunnen for forslaget, var at forordningen ble annullert av EU-
domstolen i dom 8. november 2018. Domstolen mente at beregningsmetoden for å 
fastsette støvsugernes energikarakter ikke i tilstrekkelig grad tok hensyn til forholdene 
under faktisk bruk. EU-Kommisjonen hadde derfor ikke myndighet til å vedta forordning 
(EU) 665/2013.  

I EU medførte annulleringen av forordningen at plikten til å energimerke støvsugere 
umiddelbart opphørte. Videre er det forbudt å forsyne produkt som ikke skal 
energimerkes med etiketter som ligner på EUs energietikett. Leverandører av støvsugere 
vil etter dette ikke lenger forsyne produktene med energietiketter. NVE har bl.a. i lys av 
dette lagt til grunn at det heller ikke i Norge gjelder noen plikt til å energimerke 
støvsugere.  

NVE foreslo samtidig en mindre språklig justering i energimerkeforskriften for produkter 
§ 9 bokstav h og i § 10 bokstav d. 

2.3.2 Om høringen og høringsinnspillene 
Forslaget ble sendt på høring 26. juni 2019. Høringsfristen var 2. september 2019. 

Høringsdokumentet ble lagt ut på NVEs hjemmesider og sendt til utvalgte 
høringsmottakere iht. liste. 

NVE mottok svar på høringen fra Coop Norge SA og Stiftelsen elektronikkbransjen.  
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Coop Norge SA hadde ikke merknader til høringen. 

Stiftelsen elektronikkbransjen var positiv til den språklige justeringen. Stiftelsen 
understreket også viktigheten av at norsk rett følger internasjonale lover og forskrifter 
(minimum på EU nivå), da produktene dette omfatter er internasjonale. 

2.3.3 NVEs kommentar 
Selv om forordning (EU) 665/2013 ble annullert av EU-domstolen 8. november 2018, ble 
forordningen likevel ikke tatt ut av EØS-avtalen før 11. desember 2020. NVE vil nå 
oppheve energimerkeforskriften for produkter § 19. Dette for å sikre at forskriften ikke 
gir inntrykk av at det er krav om energimerking av støvsugere i Norge. 

Når det gjelder forslaget om språklige justeringer, er disse ikke lengre relevante, ettersom 
de aktuelle bestemmelsene er foreslått opphevet i forbindelse med gjennomføringen av 
energimerkeforordningen, se over under punkt 2.1. 

 

3 NVEs vurdering 
NVE vurderer det mest hensiktsmessig å vedta én endringsforskrift hvor alle de foreslåtte 
endringene i energimerkeforskriften for produkter tas med. Det er ikke kommet inn 
høringsuttalelser av betydning for forslaget.  

Det er foretatt noen språklige justeringer uten materiell betydning. Vi endrer overskriften 
til § 15 til «elektroniske skjermer» i stedet for «fjernsyn». Dette har heller ingen materiell 
betydning. Henvisninger og paragrafnummer er fylt inn. Vi vurderer at ny høring er 
åpenbart unødvendig. 

 

4 Endelig forskriftstekst 
 

Forskrift om endring i forskrift 27. mai 2013 nr. 534 om energimerking av 
energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter) 

 

Hjemmel: Fastsatt av Norges Vassdrags- og energidirektorat (dato fylles ut senere) med 
hjemmel i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv. 
(forbrukermerkeloven) § 3, § 3a annet og tredje ledd, § 4, § 6, § 7 fjerde ledd og § 10 
fjerde ledd, jf. delegeringsvedtak 28. januar 2011 nr. 100 og delegeringsvedtak 29. 
september 2020 nr. 1917. 

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kapittel IV nr. 4 (forordning (EU) 
2017/1369 om fastsetting av rammeverket for energimerking), nr. 4v (forordning (EU) 
2019/2013, nr. 4w (forordning (EU) 2019/2014), nr. 4x (forordning (EU) 2019/2015), nr. 
4y (forordning (EU) 2019/2016), nr. 4z (forordning (EU) 2019/2017) og nr. 4za 
(forordning (EU) 2019/2018). 
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I 

 

I forskrift 27. mai 2013 nr. 534 om energimerking av energirelaterte produkter 
(energimerkeforskriften for produkter) gjøres følgende endringer: 

 

EØS-henvisningene skal lyde: 

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4 (forordning (EU) 2017/1369), 
nr. 4c (forordning (EU) nr. 392/2012, som endret ved forordning (EU) nr. 518/2014 og 
forordning (EU) 2017/254), nr. 4e (forordning (EU) nr. 874/2012, som endret ved 
forordning (EU) nr. 518/2014 og forordning (EU) 2017/254), nr. 4i (forordning (EU) nr. 
1059/2010, som endret ved forordning (EU) nr. 518/2014 og forordning (EU) 2017/254), 
nr. 4j (forordning (EU) nr. 1060/2010, som endret ved forordning (EU) nr. 518/2014 og 
forordning (EU) 2017/254), nr. 4k (forordning (EU) nr. 1061/2010, endret ved forordning 
(EU) nr. 518/2014 og forordning (EU) 2017/254), nr. 4l (forordning (EU) nr. 1062/2010, 
som endret ved forordning (EU) nr. 518/2014 og forordning (EU) 2017/254), nr. 4m 
(forordning (EU) nr. 626/2011, som endret ved forordning (EU) nr. 518/2014 og 
forordning (EU) 2017/254), nr. 4o (forordning (EU) nr. 1254/2014, som endret ved 
forordning (EU) 2017/254), nr. 4p (forordning (EU) 2015/1186, som endret ved 
forordning (EU) 2017/254), 4q (forordning (EU) 2015/1187, som endret ved forordning 
(EU) 2017/254), nr. 4r (forordning (EU) 2015/1094, som endret ved forordning (EU) 
2017/254), nr. 4s (forordning (EU) nr. 811/2013, som endret ved forordning (EU) nr. 
518/2014 og forordning (EU) 2017/254), nr. 4t (forordning (EU) nr. 812/2013, som 
endret ved forordning (EU) nr. 518/2014 og forordning (EU) 2017/254), nr. 4u 
(forordning (EU) nr. 65/2014, som endret ved forordning (EU) 2017/254) nr. 4v 
(forordning (EU) 2019/2013, nr. 4w (forordning (EU) 2019/2014), nr. 4x (forordning 
(EU) 2019/2015), nr. 4y (forordning (EU) 2019/2016), nr. 4z (forordning (EU) 
2019/2017) og nr. 4za (forordning (EU) 2019/2018). 

 

§ 1 nytt første ledd skal lyde: 

Forskriften utfyller og supplerer Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 
2017/1369 av 4. juli 2017 om fastsetting av en ramme for energimerking og om 
oppheving av direktiv 2010/30/EU (energimerkeforordningen) og gjennomfører 
produktspesifikke forordninger om energimerking. 

 

Dagens § 1 første til tredje ledd blir annet til fjerde ledd. 

 

Dagens § 1 annet ledd skal lyde: 
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Forskriften skal sikre informasjon til sluttbrukere om energirelaterte produkters 
bruk av energi og andre ressurser, samt om andre relevante forhold, slik at sluttbrukere 
får mulighet til å velge mer effektive produkter. 

 

§ 2 skal lyde: 

§ 2. Virkeområde 

Forskriften gjelder for energirelaterte produkter som er omfattet av 
energimerkeforordningen og forordninger vedtatt med hjemmel i denne forordningen. 

Forskriften gjelder ikke for Svalbard og Jan Mayen. 

 

§ 3 skal lyde: 

§ 3. Definisjoner 

Definisjonene som følger av energimerkeforordningen og forordninger vedtatt med 

hjemmel i energimerkeforordningen, gjelder også for denne forskriften. 

 

Kapittel 2 (§§ 4 – 11) oppheves. Kapittel 3 og 4 blir kapittel 2 og 3 og §§ 12 – 32 blir §§ 
4 – 24. 

 

§ 4 (gjeldende § 12) nytt annet og tredje ledd skal lyde: 

EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4z (EU-kommisjonens delegerte forordning 
(EU) 2019/2017 om supplering av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 
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. 

Kravene som følger av første ledd gjelder ikke etter 1. mars 2021. 

 

Overskriften i § 5 (gjeldende § 13) skal lyde: Kjøleapparater 

 

§ 5 (gjeldende § 13) nytt annet og tredje ledd skal lyde: 

EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4y (EU-kommisjonens delegerte forordning 
(EU) 2019/2016 om supplering av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 
for så vidt angår energimerking av kjøleapparater), gjelder som forskrift med de 
tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 

Kravene som følger av første ledd gjelder ikke etter 1. mars 2021. 
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Overskriften i § 6 (gjeldende § 14) skal lyde: Husholdningsvaskemaskiner og 
kombinerte husholdningsvaskemaskiner/-tørketromler 

 

§ 6 (gjeldende § 14) nytt annet og tredje ledd skal lyde: 

EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4w (EU-kommisjonens delegerte forordning 
(EU) 2019/2014 om supplering av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 
for så vidt angår energimerking av husholdningsvaskemaskiner og kombinerte 
husholdningsvaskemaskiner/-tørketromler), gjelder som forskrift med de tilpasninger som 
følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 

Kravene som følger av første ledd gjelder ikke etter 1. mars 2021. 

 

Overskriften i § 7 (gjeldende § 15) skal lyde: Elektroniske skjermer 

 

§ 7 (gjeldende § 15) nytt annet og tredje ledd skal lyde: 

EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4v (EU-kommisjonens delegerte forordning 
(EU) 2019/2013 om supplering av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 
for så vidt angår energimerking av elektroniske skjermer), gjelder som forskrift med de 
tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 

Kravene som følger av første ledd gjelder ikke etter 1. mars 2021. 

 

§ 10 (gjeldende § 18) skal lyde: 

§ 10. Lyskilder 

EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4e (EU-kommisjonens delegerte 
forordning (EU) nr. 874/2012, som endret ved forordning (EU) nr. 518/2014 og 
forordning (EU) 2017/254) 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. Artikkel 3 annet ledd og artikkel 4 annet ledd i 
forordning (EU) nr. 874/2012 om energimerking av lysarmaturer gjelder ikke. 

 
EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4x (EU-kommisjonens delegerte forordning 

(EU) 2019/2015 om supplering av europaparlaments- og rådsforordning 2017/1369 for 
så vidt angår energimerking av lyskilder), gjelder som forskrift med de tilpasninger som 
følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 
 Kravene som følger av første ledd gjelder ikke etter 1. september 2021. 
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§ 11 (gjeldende § 19) oppheves. 

 

Ny § 19 skal lyde: 

§ 19. Kjøleapparater til direktesalgsformål 

EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. 4za (EU-kommisjonens delegerte forordning 
(EU) 2019/2018 om supplering av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 
for så vidt angår energimerking av kjøleapparater til direktesalgsformål), gjelder som 
forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen 
for øvrig. 

 

Overskriften ”Kapittel 3. Diverse bestemmelser” skal stå etter ny § 19. Det som er §§ 19 
– 24 etter flyttingen, blir §§ 20 – 25.  

 

§ 21 (gjeldende § 28) annet ledd nr. 4) og 5) oppheves og nr. 6) blir nr. 4). 

 

§ 22 (gjeldende § 29) skal lyde: 

§ 22. Overtredelsesgebyr 

Norges vassdrags- og energidirektorat kan ilegge overtredelsesgebyr etter lov 18. 
desember 1981 nr. 90 § 10, til den som overtrer en eller flere av følgende bestemmelser i 
energimerkeforordningen: 

a) artikkel 3 nr. 1 første og tredje punktum, nr. 2, 3, 4 og 5 

b) artikkel 4 nr. 1 og 2, nr. 4 annet punktum og nr. 6 første og tredje punktum 

c) artikkel 5 nr. 1 og 

d) artikkel 6 bokstav a), b), c), d) og e) 

Overtredelsesgebyr som ilegges for brudd på bestemmelser som nevnt i første ledd, 
skal utmåles i det enkelte tilfellet (individuell utmåling). Overtredelsesgebyret skal ikke 
overstige 10 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) eller 0,5 % av foretakets 
gjennomsnittlige omsetning de siste tre regnskapsår, dersom dette blir et høyere beløp. 

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

 

§ 23 (gjeldende § 30) skal lyde: 

§ 23. Straff 

Den som vesentlig overtrer følgende bestemmelser i energimerkeforordningen: 



14 

a) artikkel 3 nr. 1 første og tredje punktum, nr. 2, 3, 4 og 5

b) artikkel 4 nr. 1 og 2, nr. 4 annet punktum og nr. 6 første og tredje punktum

c) artikkel 5 nr. 1 og

d) artikkel 6 bokstav a), b), c), d) og e),

straffes med bøter etter lov 18. desember 1981 nr. 90 § 11. 

II 

Endringene trer i kraft straks. 



Norges vassdrags- og energidirektorat

MIDDELTHUNS GATE 29  
POSTBOKS 5091 MAJORSTUEN 
0301 OSLO
TELEFON: (+47) 22 95 95 95

www.nve.no
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