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Bekreftelse på utføring av kontroller for NVE – energimerking av
energirelaterte produkter
Nemko AS er gitt i oppdrag å utføre kontroller på vegne av NVE.
Norges vassdrags- og energimyndighet (NVE) er delegert myndighet til å føre tilsyn med at kravene i
energimerkeforskriften for produkter1 etterleves2.
NVE har inngått avtale med Nemko AS om utføring av kontrolloppgaver knyttet til forskriften om
energimerking for produkter. Nemko AS vil bl.a. gjennomføre kontroller i butikklokaler og gjennomgå
nettsider hvor energirelaterte produkter selges. Reklamemateriell vil også bli tatt ut til kontroll. Nærmere
opplysninger om gjennomføringen av kontrollene vil bli sendt fra Nemko AS.
Avdekkes det brudd på energimerkeforskriften for produkter, vil NVE vurdere å følge opp avvik med
reaksjoner fra NVEs side.

Kravene om energimerking av produkter gjelder for leverandører og forhandlere
Både leverandører og forhandlere av produkter som omfattes av energimerkeforskriften for produkter
må oppfylle visse plikter.
Leverandørene plikter bl.a. å forsyne produktet med energimerkeetikett og produktdatablad, og levere
disse til forhandlere vederlagsfritt. Leverandørene skal også stille elektronisk energimerke og
elektronisk produktdatablad til rådighet for forhandlerne. Det er leverandøren som har ansvaret for at
opplysningene på etiketten og i databladet er korrekte.
Forhandlerne på sin side plikter å plassere korrekt etikett synlig og leselig. Ved utsalg i butikk skal
etiketten være plassert på et iøynefallende sted. Forhandlerne plikter også å sørge for at
produktdatabladet inngår i produktbrosjyre eller annet materiale som følger produktet når det selges til
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Forskrift 27. mai 2013 nr. 534 om energimerking av energirelaterte produkter.
Forbrukermerkeloven (lov av 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv) § 6 og
energimerkeforskriften for produkter § 19.
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sluttbruker. Ved internettsalg skal det elektroniske energimerket og det elektroniske produktdatabladet
vises på skjermen i tråd med detaljerte regler som følger av de energimerkeforordningene som er gjort til
norsk rett ved energimerkeforskriften for produkter.
Enhver reklame som vedrører en bestemt modell av et produkt som omfattes av energimerkeforskriften
for produkter, og som inneholder energi- eller prisrelaterte opplysninger, skal også inneholde en
henvisning til produktets energieffektivitetsklasse.
Ytterligere plikter følger av energimerkeforskriften for produkter, og forordningene som er gjort til
norsk rett gjennom denne. For mer informasjon, se NVEs hjemmesider: https://www.nve.no/energibrukog-effektivisering/okodesign-og-energimerking-av-produkter/
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