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Agenda
Kl. 8:30 – 9:30

• Kort introduktion till ekodesign och energimärkning
• Marknadskontroll – vad, varför och hur?
• Regelverket för energimärkning i reklam
• Regelverket för energimärkning på internet
• Testa din kunskap – finn fem fel
• Hur man anmäler en bristfällig reklam eller webbsida
• Frågor



Ekodesign och Energimärkning – generellt 
• Ekodesign- och energimärkningskrav är lagkrav 

– Ramdirektiv & ramförordning samt genomförandeåtgärder 
(EU-förordningar) per produkt eller horisontellt för flera 
produkter

• Obligatoriska för alla produkter som omfattas och tas i bruk 
eller sätts på EU-marknaden efter ett visst datum

• Lagkraven har en tidplan där vissa krav skärps
• 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



Information på webben
Information om produktgrupper samt alla produktförordningar och FAQ ekodesign

Information och FAQ om energimärkning
Film om Energimärkningen 20 år

http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/produkter-med-krav/produktgrupper/
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/energieffektivisering/produkter-med-krav/ecodesign_faq_07022017-final-2017.pdf
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/energieffektivisering/produkter-med-krav/energy-labelling_ec_faq_el_2015-1.pdf
http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/hemmet/energimarkning/
https://youtu.be/1OaYFVBLJhg


Marknadskontroll / tillsyn
• Marknadskontrollens syfte:

– säkerställa att produkter som släpps ut på EU:s gemensamma 
marknad uppfyller gällande lagstiftning

– skydda konsumenter och användare mot felaktiga produkter
– säkerställa rättvisa konkurrensförhållanden mellan tillverkare

• Marknadskontroll sker främst genom provning (test) i labb eller 
teknisk dokumentkontroll.

• Vid avvikelser mot gällande krav har myndigheten möjlighet att 
ta till legala åtgärder mot tillverkaren/importören, i yttersta fall 
försäljningsförbud.



Hur utförs marknadskontroll av 
ekodesign och energimärkning?

• Kontroll av EU-deklaration om överensstämmelse
• Kontroll av teknisk dokumentation
• Provning av produkter i labb
• Marknadskontroll av energimärkning i butik, på internet 

och i reklam



Krav på energimärkning i reklam

Leverantörer och återförsäljare ska hänvisa till produktens 
energieffektivitetsklass och den skala av effektivitetsklasser 
som finns tillgängliga på etiketten i visuella annonser eller 
tekniskt reklammaterial.

Detta krav gäller från och med den 1 augusti 2017.

Artikel 6 a i ramregelverket för energimärkning, Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 
2017/1369 av den 4 juli 2017 om fastställande av en ram för energimärkning och om upphävande 
av direktiv 2010/30/EU

Presentatör
Presentationsanteckningar
Art 2, definitioner10. tillverkare: fysisk eller juridisk person som tillverkar en produkt eller som låter utforma eller tillverka en produkt och saluför denna produkt i eget namn eller under eget varumärke, 11. auktoriserad representant: fysisk eller juridisk person som är etablerad i unionen och som enligt skriftlig fullmakt från tillverkaren har rätt att i dess ställe utföra särskilt angivna uppgifter, 12. importör: fysisk eller juridisk person som är etablerad i unionen och som släpper ut en produkt från ett tredjeland på unionsmarknaden, 13. återförsäljare: detaljist eller annan fysisk eller juridisk person som säljer, hyr ut, erbjuder för avbetalningsköp eller ställer ut produkter till kunder eller installatörer i samband med kommersiell verksamhet, antingen mot betalning eller kostnadsfritt, 14. leverantör: en tillverkare etablerad i unionen, en auktoriserad representant för en tillverkare som inte är etablerad i unionen, eller en importör, som släpper ut en produkt på unionsmarknaden, FAQ nr 12https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ec_faq_el_2015-1.pdf (12) Question on Article 6(a) – Obligation to show the range of the efficiency classes (11-2017) According to Article 6(a), the supplier and the dealer shall make reference to the energy efficiency class of the product and the range of the efficiency classes available on the label in visual advertisements or technical promotional material for a specific model in accordance with the relevant delegated act. Similar obligations existed under the Energy Labelling Directive 2010/30/EU, Article 4, but the reference to the range of the efficiency classes available on the label is a new requirement. Does it apply as of 1st of August 2017 (date of entry into force of Energy Labelling Regulation EU 2017/1369)? (12) Answer on Article 6(a) - Obligation to show the range of the efficiency classes Technical promotional materials and visual advertisement introduced on the market (i.e. published/distributed) before 1 August 2017 do not need to comply with the requirements of Article 6(a). However, visual advertisements or technical promotional material introduced on the market after 1 August 2017 would have to comply with the new requirements. Although existing delegated acts do not specify how the range of available efficiency energy classes should be included in visual advertisements, the range of efficiency energy classes is clearly established for specific product groups and set out on the label, and therefore known to suppliers and dealers. In the absence of harmonised rules, dealers and suppliers have a margin of appreciation how to comply with this obligation. This does mean that the way the range of efficiency classes available for a certain product will be displayed in visual advertisements is likely to be different between different suppliers and dealers. However, in the future, once a new delegated act is adopted on the basis of the Energy Labelling Regulation, this aspect will be exhaustively harmonised at EU level and dealers and suppliers will have to comply with the new requirements. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1369&from=EN


Krav på energimärkning i reklam

Utöver det kan andra uppgifter krävas. 

Dessa uppgifter framgår av produktspecifika förordningar 
som reglerar energimärkning och ”information som ska 
lämnas när slutanvändaren inte kan förväntas se den 
utställda” produkten

T. ex. för diskmaskiner är det bilaga IV i förordning 
1059/2010 som gäller



Information på webben
Information om produktgrupper samt alla produktförordningar och FAQ ekodesign

Information och FAQ om energimärkning
Film om Energimärkningen 20 år

http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/produkter-med-krav/produktgrupper/
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/energieffektivisering/produkter-med-krav/ecodesign_faq_07022017-final-2017.pdf
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/energieffektivisering/produkter-med-krav/energy-labelling_ec_faq_el_2015-1.pdf
http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/hemmet/energimarkning/
https://youtu.be/1OaYFVBLJhg


Krav på energimärkning i reklam
Inkorrekt Korrigering A (A++ - E) 

*Skalan för energieffektivitetsklassen beror på när TV-mottagaren placerades på 
marknaden. Här antar vi att produkten placerades på marknaden efter den 1 jan 2017.



Krav på energimärkning i reklam
Inkorrekt Korrigering A+ (A+++ - D)

Presentatör
Presentationsanteckningar
I produktspecifika förordningar kan även andra krav ges. För diskmaskiner exempelvis är det bilaga IV i förordning 1059/2010 som gäller. Enligt denna bilaga ska även andra uppgifter anges i reklam, exempelvis årlig energiförbrukning uttryckt i kWh per år och årlig vattenförbrukning uttryckt i liter per år. Även annan information krävs.



Krav på energimärkning på internet

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 518/2014 
av den 5 mars 2014 om ändring av kommissionens 
delegerade förordningar (EU) nr 1059/2010, (EU) nr 
1060/2010, (EU) nr 1061/2010, (EU) nr 1062/2010, (EU) 
nr 626/2011, (EU) nr 392/2012, (EU) nr 874/2012, (EU) nr 
665/2013, (EU) nr 811/2013 och (EU) nr 812/2013 vad 
gäller märkning av energirelaterade produkter på internet 

Gäller för produkter som placerades på marknaden efter 
1 jan 2015.

https://www.notisum.se/rnp/eu/lag/314R0518.htm


Krav på energimärkning på internet

Både energimärknings-etiketten och
produktbladet ska visas på internet, 
där produkten erbjuds till försäljning, 
uthyrning eller hyrköp.



Energimärkning på internet – etiketten (1) 

• Energimärkningsetiketten ska visas på visningsmekanismen 
nära produktens pris. 

• Etiketten ska vara av en storlek så att informationen är tydligt 
synlig och läsbar.

• Pilen ska vara på den färg som motsvarar produktens 
energieffektivitetsklass på etikett. Se produktförordningen för 
info om vilka energieffektivitetsklasser som gäller för just 
denna produkt.

• Pilen kan vara riktad till vänster eller höger.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Finns det inget pris så behövs inte energimärkning.Synlig och läsbar – har varit ett problem för vissa webbsidor.



Energimärkning på internet – etiketten (2) 
• Om man använder en kapslad skärmbild, ska den 

visas i direkt anslutning till produktens pris.
• Bilden ska vara länkad till märkningen.
• Märkningen ska visas vid första musklicket, första 

gången markören förs över skärmen eller vid 
beröring av skärmen.

• Märkningen ska visas genom ett pop-up fönster, en 
ny flik, en ny sida eller en infälld skärmbild.



Energimärkning på internet – produktblad (1)

• Produktbladet ska visas på visningsmekanismen nära 
uppgifterna om produktens pris.

• Typstorleken ska vara sådan att uppgifterna är klart 
synliga och läsbara.

• Produktbladet får visas genom en kapslad skärmbild, 
förutsatt att länken till produktbladet tydligt och 
läsbart är försedd med texten "produktblad". 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Produktbladet ska visas på visningsmekanismen nära uppgifterna om produktens pris.



Energimärkning på internet – produktblad (2)
• Informationen ska visas på samma sätt som vid den kapslade 

skärmbilden för etiketten, det vill säga genom första musklicket, 
första gången markören förs över skärmen eller vid beröring av 
skärmen.

• I produktbladet ska vissa parametrar redovisas, som till exempel 
skärmupplösning för TV-apparater. Informationen som ska finnas 
i produktbladet, och i vilken ordning informationen ska visas, 
anges i respektive produktförordning.



Energimärkning på internet
• Det är din skyldighet som återförsäljare, tillverkare eller 

importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda 
ekodesign- och energimärkningsförordningar.

• Du som är tillverkare eller importör ska se till att en elektronisk 
etikett och ett elektroniskt produktblad finns tillgänglig för 
återförsäljaren. 

• Kraven på vilken information som ska anges i produktbladet 
anges i respektive produktförordnings bilagor. 

• De parametrar som redan visas på energimärkningsetiketten 
behöver inte visas i produktbladet.



Energimärkning på internet

• Du som vill ha hjälp med att skapa 
energimärkningsetiketten för produkter som säljs online 
kan använda följande webbverktyg från EU-
kommissionen.

• Gå till verktyget på EU-kommissionens webbplats

http://eepf-energylabelgenerator.eu/en/eepf-labels


Krav på energimärkning i reklam

Var går gränsen mellan annonser i t ex sociala medier och 
försäljning på internet?
• När en reklam anger energi-relaterad eller pris 

information för en produkt ska den även ange produktens 
energieffektivitetsklass och den skala som gäller. 

• Om en webbsida ger både pris information och möjlighet 
att köpa produkten, ska reglerna om internet tillämpas. Då 
är kraven om energimärkning mer omfattande.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Reglerna om internet försäljning har företräde över reglerna om reklam. Reglerna om internet ska alltid tillämpas när en webbsida ger pris information om en produkt samt möjlighet att köpa produkten.Obs! En produkt placeras på marknaden när produkten visas i en visuell annons eller teknisk reklam, eftersom annonsen anses kunna leda till en faktisk leverans av produkten.FAQ sidor 34-35, första fråga om förordning 518/2014https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ec_faq_el_2015-1.pdfRegulation 518/2014 adds specific rules about internet sales to existing energy labelling obligations. Being the more specific legislation on the exact point (how information on a product should be shown when it is sold on the internet), Regulation 518/2014 takes precedence over the generic rules on advertising in the regulations. In practice, regulation 518/2014 amends the existing energy labelling regulations by adding text such as: "Where the offer is made through the internet and an electronic label and an electronic product fiche have been made available in accordance with Article […] the provisions of Annex […] shall apply instead". The crucial words are underlined. What constitutes an 'offer' to sell is not defined in Regulation 518/2014 nor in Regulation (EU) 2017/1369. In law, an offer is stated when the essential elements of a contract are clear (product, price and contracting parties). The Blue Guide, point 2.1 provides additional clarification for the case of online sales: “Union harmonisation legislation applies to all forms of selling. A product offered in a catalogue or by means of electronic commerce has to comply with Union harmonisation legislation when the catalogue or website directs its offer to the Union market and includes an ordering and shipping system.” (emphasis added). Therefore the simple indication of a price alone is not sufficient to trigger the obligation – it is not an offer to sell: the website must provide the possibility to place an order. This may be quite simple (e.g. an e-mail contact, phone or fax number on the website or in a catalogue which the customer can use to order products), or it can be a complete ordering and shipping system. 



Finn fem fel (1)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det som saknas är den skala av effektivitetsklasser som finns tillgängliga på etiketten för produkten.Eventuellt kan även annan information saknas, beroende på vilken produkt det är som gäller. Här kan vi inte se hela reklamen, så vi kan inte bedöma vilken typ av värmepump produkten är och vilken produktspecifik energimärkningsförordning som gäller.



Finn fem fel (2)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Enligt bilaga IV i förordning 518/2014 punkt 2 och punkt 5 ska energimärkningsetiketten och produktbladet visas nära produktens pris. I skärmbild 1 och 2 saknas energimärkningsetiketten och produktbladet för luftkonditioneringsapparaten.KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 518/2014 av den 5 mars 2014 om ändring av kommissionens delegerade förordningar (EU) nr 1059/2010, (EU) nr 1060/2010, (EU) nr 1061/2010, (EU) nr 1062/2010, (EU) nr 626/2011, (EU) nr 392/2012, (EU) nr 874/2012, (EU) nr 665/2013, (EU) nr 811/2013 och (EU) nr 812/2013 vad gäller märkning av energirelaterade produkter på internet



Finn fem fel (3)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Enligt bilaga IV i förordning 518/2014 punkt 5 ska produktbladet visas nära produktens pris. I skärmbild 1 saknas produktbladet för TV-mottagaren.Dessutom ska energimärkningsetiketten visas nära produktens pris.KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 518/2014 av den 5 mars 2014 om ändring av kommissionens delegerade förordningar (EU) nr 1059/2010, (EU) nr 1060/2010, (EU) nr 1061/2010, (EU) nr 1062/2010, (EU) nr 626/2011, (EU) nr 392/2012, (EU) nr 874/2012, (EU) nr 665/2013, (EU) nr 811/2013 och (EU) nr 812/2013 vad gäller märkning av energirelaterade produkter på internet



Finn fem fel (4)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Underliggande bild till kyl/frys visar jämförelser med andra kylar/frysar. Enligt förordning 518/2014 bilaga II, punkt 2 och punkt 5 ska energimärkningsetiketten och produktbladet visas nära produktens pris. I skärmbild 5 saknas energimärkningsetiketten och produktbladet. Stöd för denna tolkning finns även i FAQ sidor 34-35, första frågan om 518/2014.https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ec_faq_el_2015-1.pdfThe obligation is triggered regardless of the existence of a “buy” or “add to basket” button.” This is also the case when multiple products are displayed, e.g. for comparison purposes. Indeed, recital 2 of Regulation 518/2014 refers to the issue of "ability of end-users to make better informed decisions about their purchases […] ". Recital 5 of the Energy Labelling Directive reads "The provision of accurate, relevant and comparable information on the specific energy consumption of energy-related products should influence the end-user’s choice". Thus the Regulation suggests that the energy label is not meant to provide complementary/additional information for the user in the final purchasing step, but to help him in selecting a product. Therefore, the presence of the "buy" or "add to basket" button in a specific webpage is not decisive: as said above, the presence of an ordering and shipping system is key. Even if the "buy" or "add to basket" button is not present on a specific page, the dealer is offering a possibility to buy that product elsewhere on the on-line store, for example by opening a new page after clicking on the product name or image. In order to "make better informed decisions" the energy label and product fiche should be visible when a list of multiple products is displayed on the screen of on-line stores. 



Finn fem fel (5)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Produktblad som besökaren kommer till i skärmbild 3 då besökaren klickar på produktbladslänken i skärmbild nr 1 och 2 innehåller inte all information som krävs enligt bilaga III i förordning nr 1060/2010.  Produktbladet ska ändras så att informationspunkterna presenteras i rätt ordning och så att informationspunkterna beskrivs korrekt, se tabell 1 nedan. Tabell 1. Hur informationspunkter ska beskrivas i produktblad samt i vilken ordning informationspunkterna ska presenteras1 a) Leverantörens namn eller varumärke1 b) Leverantörens modellbeteckning1 c) Kategori av kyl eller frys för hushållsbruk1 d) Modellens energieffektivitetsklass1 e) Om en modell har tilldelats ett EU-miljömärke i enlighet med förordning (EG) nr 66/2010 kan detta anges1 f) Årlig energiförbrukning (AE C ) uttryckt i kWh per år, beräknad i enlighet med punkt 3.2 i bilaga II och avrundad till närmaste heltal. Den ska beskrivas enligt följande: ”Energiförbrukning ’XYZ’ kWh per år, baserad på resultat från standardiserade provningar under 24 timmar. Den verkliga energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var den placeras”.1 g) Förvaringsvolym för varje utrymme och tillämplig stjärnmärkning1 h) Designtemperatur ska anges för ”övriga utrymmen”1 i) Uppgiften ”frostfri” för motsvarande utrymmen1 j) ”Säkerhet vid strömavbrott i ’X’ timmar”, definierat som ”temperaturstegringstid”.  1 k) ”Infrysningskapacitet” i kg/24 tim.1 l) ”Klimatklass” i enlighet med punkt 1, tabell 3 i bilaga VIII, och uttryckt som: ”Klimatklass: W [klimatklass]. Denna apparat är avsedd att användas vid en omgivningstemperatur mellan ’X’ [lägsta temperatur] °C och ’Y’ [högsta temperatur] °C”. 1 m) Luftburet akustiskt buller uttryckt i dB(A) re 1 pW1 n) Om modellen är avsedd att vara en inbyggd apparat ska detta anges.1 o) För vinkylskåp ska följande information lämnas: ”Denna apparat är avsedd att uteslutande användas för förvaring av vin”. Denna punkt gäller inte kylar och frysar för hushållsbruk som inte särskilt utformats för vinförvaring men som ändå kan användas för det ändamålet, och inte heller kylar och frysar som har ett utrymme för vinförvaring kombinerat med någon annan typ av utrymme Om informationen visas på energimärkningsetiketten måste den inte visas i produktbladet. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1060/2010 av den 28 september 2010 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av kylar och frysar för hushållsbruk



Möjlighet att anmäla en misstänkt 
produkt

Via Energimyndighetens webb
Alla anmälningar beaktas
Du kan vara anonym

http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/produkter-med-krav/marknadskontroll/anmal-en-bristfallig-produkt-eller-butik/


Frågor?



Tack för oss!

Epost: marknadskontroll@energimyndigheten.se
Tel: 016-544 20 00
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Marknadskontrollgruppen:
Nils Ahlén
Marie Blom
Carmen Butler 
Anders Hallberg
Alesia Israilava
Kadre Pari

Presentatör
Presentationsanteckningar
.

mailto:marknadskontroll@energimyndigheten.se
http://www.energimyndigheten.se/om-oss/press/prenumerera/prenumerera-pa-vara-nyhetsbrev/nyhetsbrev-ekodesign-och-energimarkning/
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