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Ekodesign och Energimärkning -generellt
•

•
•
•

Ekodesign- och energimärkningskrav är lagkrav
– Ramdirektiv (Ekodesigndirektivet 2009/125/EC) & ramförordning
(Energimärkningsförordningen 2010/30/EU) samt genomförandeåtgärder (EUförordningar) per produkt eller horisontellt för flera produkter
Obligatoriska krav för alla produkter som omfattas och sätts på EUmarknaden (tas i bruk för vissa) efter ett visst datum (även NO, IS, Licht)
Lagkraven har en tidplan för skärpning och revidering av kraven
Hittills mest fokus på energi men fler krav på resurseffektivitetsaspekter
framöver vid revideringar av befintliga krav och vid nya krav

Varför ekodesign och energimärkning ?
• Ger besparing på halva EU:s 2020-mål för energieffektivisering
och en fjärdedel av klimatmålet
• Sparar pengar för konsumenten – lägre driftskostnader
• Stimulerar produktinnovation
• Minskar miljöbelastningen – förutom klimat även NOx,
partiklar, kvicksilver etc.
• Företag i framkant = konkurrensfördel mot lågkvalitetsföretag
• Minskar beroendet av importerad energi

Innovationsdrivande process

Energimyndighetens roll
•

•

Företräder Sverige i processen med att ta fram lagkrav om ekodesign och
energimärkning (policy)
Information om krav till bransch
– Websida, nyhetsbrev, mailutskick, branschmöten, frukostseminarier, externa
presentationer

•

Marknadskontrollmyndighet för ekodesign- och
energimärkningsdirektiven (tillsyn)
– Provningar, dokumentkontroll, butikskontroll, kontroll på internet

•

Internt Testlab för provningar av produkter
– Marknadskontroll, information, uppdrag

Ekodesign och Energimärkning

5 - Marknadskontroll

Revidering

Enkla digitalboxar
Standby och nätverksstandby
Kontors- och vägsbelysning
Hembelysning I
Nätaggregat
Elmotorer
Kyl och frys - hushåll
TV
Cirkulationspumpar
Fläktar
Tvättmaskiner
Diskmaskiner
Luftkonditionering – Luft-luft-värmepump
Pumpar
Torktumlare
Reflektorlampor, LED
Dammsugare
Datorer
Belysning (Rev)
Pannor och värmepumpar
Kommersiell kyla (Ny)
Varmvattenberedare
TV & bildskärmar (Rev/ny)
Transformatorer
Kyl & frys – hushåll (Rev)
Ugnar, hällar, köksfläktar
Tvätt – hushåll (Rev)
Fastbränslepannor
Disk – hushåll (Rev)
Rumsvärmare, inkl. kaminer
Svetsar (Ny)
Ventilationsprodukter
Externa nätaggregat (Rev)
Professionell kyla
Motorer + VSD (Rev/ny)
Rumsvärmare el, olja
Transformatorer (ny)
Värme och kyla för central AC
Servrar och datalagring (Ny)

Skrivare (frivillig)
Datorer (kan få märkn)
Fläktar
Pannor och värmepumpar
Varmvattenberedare

1 - Förstudie

2 - Samrådsmöte

4 -Förordningen
antas av KOM

3 - Kommittéomröstning
/expertmöte
Standby/nätverksstandby

Luftkonditionering, luftluftvp
Rumsvärmare el,gas,olja
Kompressorer (ny)
Torktumlare
Dammsugare
Vattenpumpar mfl
Prof. disk- & tvättmaskiner (ny)
Industriella ugnar (ny)
Fönster (ny)

Solpaneler/inverterare
Batterier
Vattenarmaturer
UPS
Andra pumpar
Ångpannor(<50MW)
Smarta produkter
Fastighetsautomation/k
kontrollsystem
Elektriska vattenkokare
Handtorkare
Hissar
Kylcontainrar
Högtryckstvättar
Nätverksutrusning/gate
ways)
Mobiltelefoner
Basstationer

Höst 2019 - produktmöten
–
–
–
–
–
–
–

Luftkonditionering, CF 9 sept
Rumsvärmare (el,gas,flytande), CF 10 sept
Kompressorer (ny produkt!), CF 11 sept
Energimärkningens omskalning, CF 17 sept
Torktumlare, CF 18 sept
Vattenpumpar, CF 29 sept
Dammsugare, CF 30 sept

– Viktiga förstudier som vi bevakar; Sol, Batterier
– Väntar på möten om Standby, skrivare, datorer, fläktar…
– Inom kort publicering av belysn,tv,tvätt,disk,kyla,komkyla,motorer,transf,EPS,svets

EPREL & energimärkning
EPREL (databasen)
• Gäller från 1 januari 2019
• Blir tillgänglig för allmänheten Q2 2020 och
för marknadskontrollmyndigheter sent 2019
• Mer info på vår web

EPREL:
Omfattar alla produkter som har energimärkningskrav:
- Produkter som sätts på marknaden ska läggas in i EPREL
direkt
- Produktmodeller vars alla enheter sattes på marknaden
innan 1 aug 2017 är det frivilligt att lägga in
När ”nya” energimärkningskrav träder ikraft ska informationen
redigeras

Nya omskalade energimärkningen (A-G)
• De första ”omskalade” produkterna kommer finnas på marknaden 2021
(troligen tvätt, disk, kyla, TV, belysning)

• Bytet av etiketter ska gå snabbt, informationskampanj
Det ska inte finnas två olika etiketter på marknaden samtidigt för en viss produkt.
Klass A och klass B tomma för snabbutvecklande produkter, klass A tom för mogna produkter.
Märkningen ska hålla i 10 år. Framtida revideringar vid behov, antingen 30% i A eller 50% i A och B. Detta
finns nu tydligt beskrivet i förslaget.

Resurseffektivitetskrav – infört i flera förordningar
Reservdelar, krav på tillgänglighet av listade delar i tex 7 år inom viss leveranstid ofta 15 arbetsdagar

Reparationsinformation – till ”professionella reparatörer”
Demonterbarhet för återvinning eller reparation – hänvisar till komponenter listade i WEEE

Märkning på produkten av vissa kemikalier – Hg, Cd + plastkomponenter (>50g) för TV
Informationskrav – tex om hur länge reservdelar finns o garanti gäller

DAMMSUGARE

Dammsugare - bakgrund
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vad hände med märkningen?
Vad händer nu? Vad gör Energimyndigheten?
Är det fel att energimärka dammsugare nu?
Hur ska vi göra med de dammsugare vi har i butik?
Hur ska vi göra med de dammsugarna vi har på internet?
Omfattas dammsugare av EPREL?
Hur påverkar detta mig som konsument?
Vad händer med ekodesignkraven för dammsugare?
Vad händer med energimärkningen för andra produkter?

Vad händer nu?
Kommissionen:
• Kommissionen har påbörjat arbetet med att ta fram nya energimärkningskrav för
dammsugare, liksom reviderade krav på ekodesign
• Kommissionen bjöd till samrådsforum 1 februari 2019, Energimyndigheten deltog
• Det beslöts att genomföra en ”vanlig” revision, med samrådsmöten etc
–
–
–

•

Energimärkning A-G + EPREL införs
Ekodesignkraven ses över
Beräkningar och standarder ses över (halvfylld påse)

Nya ekodesign- och energimärkningskrav i kraft tidigast om ett par år

Energimyndigheten:
• Bevakar/deltar i kommissionens arbete
• Informerar om läget och tar in kommentarer

Dammsugare - bakgrund
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vad hände med märkningen? Ogiltigförklarad pga stämning ang testmetod
Vad händer nu? Vad gör Energimyndigheten? Ny energimärkning tas fram
Är det fel att energimärka dammsugare nu? Ja
Hur ska vi göra med de dammsugare vi har i butik? Ta bort/täcka över märkn
Hur ska vi göra med de dammsugarna vi har på internet? Ta bort märkningen
Omfattas dammsugare av EPREL? Nej
Hur påverkar detta mig som konsument? Kan inte ta hjälp av energimärkningen
Vad händer med ekodesignkraven för dammsugare? Ingenting, revidering på g
Vad händer med energimärkningen för andra produkter? Ingenting

Nyheter i förslag dammsugare
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Omfattning: även sladdlösa dammsugare och kommersiella (under 0,5 m) dammsugare får krav.
Robotdammsugare undantas fortfarande – men nämns vid revision.
Definitioner: Ev otydlig definition kommersiell resp. utomhus-dammsugare, ask-dammsugare.
Lite tillägg i definitioner, kringgående etc – som tvätt mfl
Ikraft, revision: Träder i kraft 1 mars 2023 (dock ang kringgående ikraft direkt), revision efter 6 år
Standby: Standbykraven för sladdlösa läggs in direkt i förordningen men ”vanliga” ingår redan i
standbyförordningen (?)
Toleranser: flera ändrade
Ekodesignkrav på max-effekt, dammupptagning etc likt tidigare. Nytt med krav på skräpupptagning, krav på kommersiella etc. (För svaga dust uptake and energy use requirements?
ändrad beräkn men ser lika ut bara att -0,2 i nämnaren är borttaget – varför?)
Resurseffektivitetskrav: reservdelar, reparationsinfo, isärtagning för återvinning, infokrav införs
likt för tvätt mfl.
Energimärkningsetiketten: den nya med A-G och QR-kod till EPREL mm införs
Standarder: översikt pågår och vi vet inte resultatet, vet ni? Hur hanteras dammupptagning vid
halvfylld påse?

Föreslagna ekodesignkrav
Ekodesign

1 mars 2023:

Sedan 2017

Energy use
Energy use com
Max power
Dpuc
Dpuhf
Debris pickup carp
Debris pickup hard
Debris pickup com
Re-emission
Re-em com
Noise
Motion resistance
Motor lifetime
Hose lifetime
Battery lifetime

43 kWh/y
0,53m2/min
900 W
0,75
0,98
0,70
0,75
60%
0,8%
3%
78/80/85 (nor/beat/cordless)
40 N
550 h
40 000 os
600 cycl with 70% capacity

43
900 W
0,75
0,98
1,0 %
80 dB(A)
500h
40 000 os
-

Nytt:

Gammalt:

for carpet vacuum cleaners:
𝐴𝐸𝑐 = 4 × 87 × 50 × 0,001 × 𝐴𝑆𝐸𝑐 ×

for hard floor vacuum cleaners:
𝑑𝑝𝑢𝑐 , 𝐵𝐴𝑆𝐸𝐶𝐴𝑆𝐸
𝑑𝑝𝑢𝑐

for hard floor vacuum cleaners:
𝐴𝐸ℎ𝑓 = 4 × 87 × 50 × 0,001 × 𝐴𝑆𝐸ℎ𝑓 ×

𝑑𝑒𝑏ℎ𝑓 , 𝐵𝐴𝑆𝐸𝐶𝐴𝑆𝐸
𝑑𝑒𝑏ℎ𝑓

for general-purpose vacuum cleaners:
𝐴𝐸𝑔𝑝 = 0,5 × 𝐴𝐸𝑐 + 0,5 × 𝐴𝐸ℎ𝑓

Where
𝑑𝑝𝑢𝑐,𝐵𝐴𝑆𝐸𝐶𝐴𝑆𝐸 is the basecase dust pick-up on carpet with a value of 0,8;
𝑑𝑒𝑏ℎ𝑓,𝐵𝐴𝑆𝐸𝐶𝐴𝑆𝐸 is the basecase debris pick-up on hard floor with a value of 0,85;

For hard floor cordless vacuum cleaners:
𝑑𝑒𝑏ℎ𝑓 , 𝐵𝐴𝑆𝐸𝐶𝐴𝑆𝐸
87
𝑀ℎ × 8026
𝐴𝐸ℎ𝑓 = 4 ×
× 200 × 0,001 × 𝐴𝑆𝐸 ×
+
4
𝑑𝑒𝑏ℎ𝑓
1000

𝐴𝐸ℎ𝑓 = 4 × 87 × 50 × 0,001 × 𝐴𝑆𝐸ℎ𝑓 ×

1 − 0,20
𝑑𝑝𝑢ℎ𝑓 − 0,20

Nytt för kommersiella dammsugare:
𝐸𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑎𝑟𝑒𝑎 × 𝐶𝑄,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × 𝐶𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
where:

𝑃𝑎𝑟𝑒𝑎 = 𝐾1 ×

𝐶𝑄,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑤𝑛𝑜𝑧𝑧𝑙𝑒 𝑚 × 𝑣𝑠𝑡𝑟𝑜𝑘𝑒

𝑚
𝑚𝑖𝑛

𝑛𝑠𝑠

𝑑𝑝𝑢ℎ𝑓 + 𝐾5 × 𝑑𝑒𝑏ℎ𝑓
𝑑𝑝𝑢𝐶
= 𝐾4 ×
+
𝑑𝑝𝑢𝐶,𝐵𝐴𝑇 𝑑𝑝𝑢ℎ𝑓,𝐵𝐴𝑇 + 𝑑𝑒𝑏ℎ𝑓,𝐵𝐴𝑇

𝐶𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟𝐶,𝐵𝐴𝑇 𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟ℎ𝑓,𝐵𝐴𝑇
= 𝐾2 ×
+
𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟𝐶
𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟ℎ𝑓

Energimärkningen
Ny ramförordning: ny energimärkningsetikett med A-G, länk till information i EPREL etc
På etiketten ska anges:
• QR-kod (som leder till EPREL), (nytt)
• Energianvändning per år som tidigare
• Ljudklasser införs

•
•
•

För AE; samma klassindelning, men nya ”namn”
För dammupptagning; breddat klasserna, men färre för att kompensera mätosäkerheten
Ska klasser för hårt golv synas för en matt-dammsugare (och tvärtom)?

Nytt:

vanlig
sladd/sladdlös

hårt golv
sladd/sladdlös

matta
sladd/sladdlös

Tidigare etikett

Nytt:

vanlig
kommersiell

hårt golv
kommersiell

matta
kommersiell

Nytt:

VANLIG DAMMSUGARE

Energy efficiency class

Annual energy consumption (AE) (kWh/yr)

A (most efficient)

AE ≤ 10

B

10 < AE ≤ 16

C

16 < AE ≤ 22

D

22 < AE ≤ 28

E

28 < AE ≤ 34

F

34 < AE ≤ 40

G (least efficient)

AE>40

KOMMERSIELL DAMMSUGARE

Energy efficiency class

Energy Index (EI) (m2/min)

A (most efficient)

EI > 4

B

4 ≥ EI > 3,4

C

3,4 ≥ EI > 2,8

D

2,8 ≥ EI > 2,2

E

2,2 ≥ EI > 1,6

F

1,6 ≥ EI > 1

G (least efficient)

EI ≤ 1

Nytt dammsugare:
Cleaning performance class

Dust pick up on carpet (dpuc)

Dust pick up on hard floor (dpuhf)

A

dpuc > 0,91

dpuhf > 1,11

B

0,85 ≤ dpuc < 0,91

1.07 ≤ dpuhf < 1,11

C

0,80 ≤ dpuc < 0,85

1,02 ≤ dpuhf < 1,07

D

dpuc < 0,80

dpuhf < 1,02

Dust re-emission class

Dust re-emission (dre)

A

dre ≤ 0,02 %

B

0,02 % < dre ≤ 0,2 %

C

0,20 % < dre ≤ 0,60 %

D

dre > 0,60 %

Noise power class

Sound power level (dB(A))

A

<50

B

50-65

C

65-80

D

>80

Nytt ”debris pick-up”

•
•
•

debris pick up on carpet for household vacuum cleaners and for cordless vacuum
cleaners shall be greater than or equal to 0,70,
debris pick up on hard floor for household vacuum cleaners and for cordless vacuum
cleaners shall be greater than or equal to 0,75,
debris pick up on hard floor for commercial vacuum cleaners shall be greater than or
equal to 60%,

DEBRIS PICK-UP
The debris pick-up on hard floor (debhf) shall be the determined as the average of the
results of the two cleaning cycles in a hard floor debris test. The debris pick-up on hard
floor shall be measured with the same nozzle, nozzle settings and vacuum cleaner settings
as used in the measurement of dust pick-up on hard floor.
The debris pick-up on carpet (debc) shall be the determined as the average of the results
of the two cleaning cycles in a carpet debris test. The debris pick-up on carpet shall be
measured with the same nozzle, nozzle settings and vacuum cleaner settings as used in
the measurement of dust pick-up on carpet

Toleranserna
Nytt:
Parameter
Annual energy consumption (AE)

Verification tolerances
The determined value* shall not exceed the
declared value by more than 4,00 %.
Energy Index (EI) for commercial vacuum The determined value* shall not exceed the
cleaners
declared value by more than 4,00 %.
Dust pick up on carpet (dpuc)
The determined value* shall not be lower
than the declared value by more than
0,087.
Dust pick up on hard floor (dpuhf)
The determined value* shall not be lower
than the declared value by more than
0,053.
Debris pick up on carpet (debc)
The determined value* shall not be lower
than the declared value by more than
8,00%
Debris pick up on hard floor (debhf)
The determined value* shall not be lower
than the declared value by more than
8,00%
Dust re-emission (dre)
The determined value* shall not exceed the
declared value by more than 0,12 %.
Power consumption in maintenance mode The determined value* shall not exceed the
(Mh)
declared value by more than 0,10 W
Measured recharging energy Emeasured
The determined value* shall not exceed the
declared value by more than 1,00 %.
Sound power level
The determined value* shall not exceed the
declared value.

Gammalt:
Table 1 Parameter
Verification tolerances

Annual energy consumption
The determined value ( 1 ) is not more than 10 % higher than the declared value.
Dust pick up on carpet
The determined value ( 1 ) is not more than 0,03 lower than the declared value.
Dust pick up on hard floor
The determined value ( 1 ) is not more than 0,03 lower than the declared value.
Dust re-emission
The determined value ( 1 ) is not more than 15 % higher than the declared value.
Sound power level
The determined value ( 1 ) is not higher than the declared value.
Operational motor lifetime
The determined value ( 1 ) is not more than 5 % lower than the declared value.
( 1 ) The arithmetic average of the values determined in the case of three additional units
tested as prescribed in point 3.

Nya krav på reservdelar:
To prof repairers (year, what) To end-user (year, what)
Household

8 hose, power cord roll-up, 8 nozzles, filters and tube
filters, handle, nozzles and
extension
tube extensions;

Commercial

5 hose, power cord roll-up, 5 nozzles, filters and tube
filters, handle, nozzles and
extensions
tube extensions;

Cordless

6 battery, hose, filters,
handle, nozzles and tube
extensions.

6 nozzles, batteries, filters
and tube extensions

Resurseffektivitetskrav dammsugare

Från 1 mars 2023:
• Tillgänglighet till reservdelar (se nästa sida)
• Maximal leveranstid för reservdelar: 15 arbetsdagar
• Tillgång till reparations- och underhållsinformation
• Krav på demonterbarhet av komponenter listade i WEEE
(AnnexVII), för att undvika föroreningar och stimulera
materialåtervinning och -användning
• Informationskrav, tex info om reparatörer

Kommentarer?

Process framöver
Branschmöte 8/10
Vidare analys av Energimyndigheten
Avstämning NV, Kemi mfl
Kommentarer mottages senast 17/10
Avstämning departement 21/10
Samrådsmöte Bryssel 30/10
Omarbetning av kommissionen
Kommittéomröstning 2020?
Antagande och publicering av ny förordning
Nya krav i kraft

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Mail: ekodesign@energimyndigheten.se
eller förnamn.efternamn@energimyndigheten.se
Tel: 016-5442100 (tis-to 10-12)
Alla dokument finns under resp produktgruppssida här
Policy:
Peter Bennich (belysning, kranar, fönster)
Lovisa Blomqvist (dammsugare, tvätt, resurseffektivitet, samordnare policy)
Anders Hallberg (transformatorer, motorer, svetsar, däck)
Eva-Lotta Lindholm (energimärkningen, resurseffektivitet, disk)
Carlos Lopes (IT, motorer, uppvärmning, smarta produkter, kom kyla)
Emma Olsson (hushållskyla)
Testlab/tekniska experter:
Pernilla Lantz (dammsugare mm)
Marknadskontroll:
Carmen Butler (dammsugare, övergripande frågor)

