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Status for EUs regelverksprosesser og NVEs prioriteringer 2019
REVIEW-studier (Revisjoner)

Status

Prioritert av NVE?

Sirkulasjonspumper

Final review rapport april 2018

Industrivifter

Impact Assessment ferdigstilles
(2. RSB-overlevering snart – pr nov 2018)

Varmtvannsberedere og kjeler

Draft final report i mars?

Luft-luft VP (klimaanlegg og komfortvifter)

Review-studie ferdig. Møte i Samrådsforum våren 2019?

ja

Varmeovner (el, gass, flytende brensel)

Draft final report publisert.

ja

Kjeler og varmeovner fyrt med fast brensel 3. partssertifisering

Final report april 2019?

Ventilasjonsaggregater

Review study start Q1/2019

Tørketromler

Final review report februar 2019?

Støvsugere

2. Stakeholdermøte 05.12. 18. Mulig hurtigprosess ny
energimerkeforordning

Siste SH-møte i april 2019

Siste SH-møte 6. februar

ja

ja

Status for EUs regelverksprosesser og NVEs prioriteringer 2019 forts
Helt nye produkter
Heiser

Status

Prioritert
av NVE?

www.eco-lifts.eu

Vannkokere

-

Håndtørkere

-

Høytrykksrengjøringsapparater

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/HighPressureCleaners/index.html

Kjøle- og frysekonteinere

-

Kompressorer

https://www.eco-compressors.eu/

Batterier

https://ecodesignbatteries.eu/welcome

ja

BACS (Byggautomasjon)

https://ecodesignbacs.eu/welcome

ja

Solcellepaneler (PV)

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/solar_photovoltaics/index.html

ja

Rentvanns- og avløpspumper

Samrådsforum Q1 2019 ?

Tappekraner og dusjhoder

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/taps_and_showers/index.html

Vinduer

Samrådsforum, men stillstand siden 2015

Profesjonell vaske/tørk

Kravforberedende studium, men stillstand siden 2012

ja

Review Krafttransformatorer

NVE-innspill Review krafttransformatorer (548/2014):
Utskifting av viklinger på store og mellomstore transformatorer etter et havari, som øker energieffektiviteten, skal
ikke automatisk føre til at tier 2-kravene må oppfylles.

Ny tekst i forordningen:
En mellomstor eller stor transformator som har gjennomgått følgende skal innrette seg
etter gjeldende krav:
Utskiftning av kjerne eller deler av kjerne og utskiftning av en eller flere av viklingene.

Definisjonen av «nytt produkt», reparasjon, refurbishment og oppgradering tatt ut.
Fortsatt fase 1-krav ved bestemte betingelser.
Ny formel for utregning av PEI.

Batterier – oppladbare elektrokjemiske batterier

Industrielle batterier særlig vektlagt
Hurtiggjennomføring av studien
September 2018-mai 2019
Stakeholdermøte desember 2018 og april 2019

NVEs innspill hittil:
Inkludere statistikk for elbilparken i Norge i studien
Vurdere om elektriske ferger bør inkluderes i studien

Ny arbeidsplan 2020-2022 skal utarbeides av Kommisjonen

Oppstart av studie i 2019 – innhold:
Planlagte revisjoner
Helt nye produkter

NVE vil legge ut nyhet ved oppstart av studien

Nyttige lenker

NVEs hjemmeside for økodesign og energimerking
EU-Kommisjonens hjemmeside for økodesign og energimerking

