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EEPLIANT 2 – Fælles EU-markedskontrol 

Tilsynet af kølemøbler er startet  

I september 2017 blev EEPLIANT2 lanceret med det formål, at sikre en effektiv, fælles og ensartet markedskontrol af 

produkter omfattet af ecodesign- og energimærkningskrav. Dette gøres gennem fælles monitorering, verifikation og 

håndhævende tiltag på 17 europæiske markeder, herunder det danske. Projektet koordineres af PROSAFE og finansieres af 

EU under rammerne for Horizon 2020.  

I perioden 09/2017 – 02/2020 vil Energistyrelsen kontrollere den energimæssige ydeevne af køleapparater til brug i 

hjemmet og til professionelt brug i f.eks. cateringbranchen. Der vil blive lavet stikprøver af produkter på markedet, der 

vurderes at have en øget sandsynlighed for ikke at overholde lovgivningen.  

Markedskontrollen gennemføres på baggrund af en række standardiserede metoder, protokoller og checklister, der er 

udviklet og implementeret i det tidligere EEPLIANT projekt, og som har vist sig effektive på tværs af produktgrupper og 

europæiske markeder.   

Handlingsplan for tilsyn  

Kontrollen af køleskabe og frysere til både private og professionelle forbrugere indeholder tre trin; 

         Online kontrol af energimærker  

         inspektion af dokumenter 

         koordineret test af produkter og identifikation af snydesoftware og smuthuller.  

Projektteamet vil således starte med at undersøge, om energimærke og produktark er tilgængelige og vises ved onlinesalg af 

husholdningskøleskabe.  

Dernæst påbegyndes en inspektion af dokumenter, samt udviklingen af en koordineret plan for hvilke produkter der skal 

undersøges. Resultatet af dette vil danne grundlag for de efterfølgende produktvalg til test samt undersøgelser for 

snydesoftware og smuthuller. 

De deltagende lande vil blive enige om de tests, de udvalgte produkter skal gennemgå, og vælge en eller flere akkrediterede 

laboratorier til at udføre disse. Derudover, skal de udvalgte laboratorier foretage supplerende tests efter den nye IEC 

standard for at finde ”cheat-ware”, software der ellers kan snyde de normale tests, samt fastsætte procedurer til håndtering 

af eventuelle smuthuller i de fastlagte teststandarder og regler.  
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www.prosafe.org 
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