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Efni: Viðbótarumsögn -  187. mál -  orkunotkun heimilistækja

Neytendastofa vísar til fyrri umsagnar um 187. mál, frumvarp um breytingu á lögum nr. 
42/2009, um visthönnun vöru sem notar orku, með síðari breytingum, dags. 6. janúar 2014.

í fylgiskjali er að finna yfirlit um upplýsingaskyldu til orkumerkinga, þýðingu þeirra fyrir 
neytendur og stöðu orkumerkinga í verslunum landsins árið 2010.

Kjamastarfsemi Neytendastoíu er að hafa eftirlit með neytendavörum og að þær uppfylli 
kröfur laga og reglugerða sem hér á landi gilda um öryggi vöru, merkingar og leiðbeiningar 
sem skylt er að afhenda neytendum þegar vörur eru markaðssettar.

Jafnframt vill Neytendastofa benda á eftirfarandi ákvæði í lögum nr. 134/1995, um öryggi 
vöru og opinbera markaðsgæslu:

Markaðseftirlit.

13. gr. Skoðunarstofur.

Heimilt er aðfela faggiltri skoðunarstofu markaðseftirlit. Skoðunarstofa annast skoðun 
þeirra vörutegunda sem hún hefur faggildingufyrir og annast auk þess skipulega öflun 
upplýsinga um vörur á markaði, svo sem með því að taka á móti ábendingum eða kvörtunum 
um vörur sem taldar eru hættulegar.

Skoðunarstofu er heimilt að skoða vörur hjá framleiðendum og dreifingaraðilum, taka 
sýnishorn vöru til rannsóknar, svo og krefja þá um allar nauðsynlegar upplýsingar, svo sem 
aðgang að skráyfir þá sem vöruna hafa á boðstólum, vottorð, yfirlýsingar um samræmi vöru 
við reglur og staðla, prófunarskýrslur, tæknilegar upplýsingar og aðrar nauðsynlegar 
upplýsingar til að sannreyna öryggi vöru.

Ráðherra er heimilt að setja í reglugerð nánari ákvæði um eftirlit ogframkvæmd eftirlits 
skoðunarstofu á markaði.
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A f framangreindu ákvæði er ljóst að Neytendastofa hefur allar heimildir til þess að fela 
faggiltum skoðunarstofum að framkvæmda vettvangsskoðanir á sviði markaðseftirlits .
Þannig hefur stofnunin get skoðunarhandbækur og samninga á umliðinum árum allt frá árinu 
1996 við einkafyrirtæki sem hafa fengið faggildingu til skoðunar á markaði. Forsenda þess er 
þó að við ijárlagagerð og samþykkt ijárlaga sé stofnunni veitt ijárframlag til að greiða fyrir 
þjónustu sem hún þannig kaupir af faggiltri skoðunarstofu.

Vegna umfjöliunar um málið i nefndinni telur Neytendastofa mikilvægt að koma 
framangreindu á framfæri svo og meðfylgjandi upplýsingum varðandi stöðu mála i lok árs 
2010.

Helga Sigmundsdóttir 
lögfræðingur

Fskj:
Glærukynning: Upplýsingskylda um orkunotkun heimilistækja

ingarfyllst 
endastofu

Tryggvi Axelsson 
Forstjóri
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Upplýsingaskylda um 
orkunotkun 

heimilistækja

Tryggvi Axelsson, forstjóri Neytendastofu

Orkugarður, 11. nóvember2010
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I. Tilskipun 92/75/EBE- vörulýsingar um orkunotkun/merki

MARKMIÐ:

Auðlindir: ORKA og VATN

v

Nýting: VARÚÐ og SKYNSEMI

UPPLÝSINGAR TIL NEYTENDA

MERKIMIÐAR -  ALLIR EINS! (þ.e. staðlað fyrir öll EES-ríki)

Sé ekki viðskiptahindrun!
Frjálst flæði vöru!



íslensk lög og reglugerðir- orkunotkun og merki

Tilskipun 92/75/EBE:

Lög nr. 72/1994, um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi orkunotkun
heimilistækja, o.fl:

Rg. n 
Rg. n 
Rg. n 
Rg. n 
Rg. n 
Rg. n 
Rg. n 
Rg. n

69/1996
397/1996
398/1996
78/1999
611/1999
216/2000
861/2003
912/2004

kæliskápar, frystiskápar
þvottavélar
þurrkarar
sambyggð þvottavél og þurrkari
uppþvottavélar
lampar- “perur”
rafmagnsofnar
loftræstisamstæður



íslensk lög og regluerðir, frh: Merkimiðinn

Orka
Framlelöandl
Gerö

Góft nýtni

Kennimerkl 
ABC
1 2 3

Slæm nýtni

Orkunotkun I kWh á ári XYZ(ByffCf é tMIMudum fyóSunsrrrturttððvfrt
fyrif94títl)
Raunnotkun f#r ottir þvi hvornig taekið 
of ncttO 00 nvar pod ot sttósott

Rúmmál kælirýmis (I) 
Rummál frystirymis (I)

xyz
zyx

H « » « l

Hávaöi xyz
(dBiA) ra 1 pWI

Néntn upplýWgt r »i «6 Anm 
1 Oaklnoum itm tyiQ|i vðfuftum

wklMtNlUNIlWMatf •** nhiiWi

66



III. Skyldur framleiðanda, birgðasala og seljenda vöru

• Framleiðanda oq birqðaaðila er skvlt að qera:

Upplýsingablað um orkunotkun tækis:
V gerir tæknipróf,
V önnur skjöl og afhendir upplýsingar á staðlaðan hátt,
V leiðbeiningar um notkun og upplýsingar um orkunotkun

Upplýsingar á orkumerkið

Seliandi:
V “stillir út” vöru
V “auglýsir”
V “póstverslun”

SELJANDA ER SKYLT AÐ MERKJA
á íslensku!



IV. Könnun Neytendastofu -  nóvember 2010

Raftæki -  “hvítar vörur”
Kæliskápar, þvottavélar, þurrkarar, uppþvottavélar

ÓFREMDARÁSTAND!
Könnunin náði til: 

12 verslana 
777 raftæki voru skoðuð 
31 vörumerki

Eitt merki fannst!
(á grísku!)

&



IV. Könnun Neytendastofu -  frh

Merkimiði sýnilegur

1%
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■ Nei
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IV. Könnun Neytendastofu -frh

Upplýsingablað um orkunotkun 
tækisins er á íslensku

Já

■ Nei

e>



IV. Könnun Neytendastofu -frh

Fylgir upplýsingablað um orkunotkun
raftækisins



IV. Könnun Neytendastofu -  frh. 

Lampar- “Perur”

Glóperur, sparperur,

Könnun náði yfir:

14 verslanir og heildsölur 

37 vörumerki 

91 eintak

flúrperur og halógen án spegils



IV. Könnun Neytendastofu frh

Skoðaðar perur

a>

■ Glóperur
■ Sparperur
■ Flúrperur 

Halógenperur



IV. Könnun Neytendastofu -  frh

Merkimiði á umbúðum 
- flokkað eftir vörumerkjum



Ávinningur neytenda og samfélagsins
Heimild orkusetur.is:

Almenn heimilisnotkun á landinu, að undanskilinni rafhitun, var um 490 þúsund MWh eða 
um 4,4 MWh á meðalheimili. Ekki vitað um að rannsókn hafi verið gerð hvernig að raforka 
er notuð hér á landi en rannsóknir erlendis sýna að orkunotkun á meðalheimili má skipta á 
eftirfarandi hátt:

Uppvask 
350 kWh 

7%
Þvottur og þurrkun 

lOÓOkWb 
20%

Mdtdrgerdaookwh
16%

önnur raftæki
8S0 kWh 

17%

Geymsla 
Hatvðelð 
1000 kW h  

2 0 %

Notkun: 
öll heimil á 
íslandi 
490 GWh

<£>

lýslng
lOOOkWh

20 %



V. Ávinningur neytenda og samfélagsins -  frh

Perur: 
Sparnaður 
væri 60 GWh!

Heimild Orkusetur.is

Sparnaöur á ári

Dæmi: Ef ötl heimili á Islandi 
skiptu út tíu 60W perum fyrír 
tíu 11W sparperur myndi orkan 
sem sparast vera um 60 
miHjón kWh á ári* sem 
samsvarar

18 virkjanir 

4  13.000 heimili 

4  40 þtisund rafbílar

Raforkuframleiðslu 18 Elliðaárvirkjana.

L X 18

• Heildar ralorkunotkun 13.000 islenskra heimila.

X 1 3 .0 0 0

• Raforkunotkun 40 búsund Mitsubishi i-MiEV rafbila.

x  4 0 .0 0 0
' Midad vid 2,7 klst. medalnotkun á dag og 710 þúsund 
isiensk tieimití.

&



V. Ávinningur neytenda og samfélagsins -  frh

Heimild orkusetur.is

Öll heimili: leið A eða B?: Mismunurinn á leið A og leið B = 231 GWh á ári.

Mismunurinn á Leið A og Leið B er 
2.099 kWh á ári 
og kostnaðurinn (14kr*/kWh) er 
29.386 kr. á ári.

í landinu eru um 110 þúsund 
heimili og ef öll færu leið B 
í stað A, myndi sparast 2.099 kWh 
* 110.000 = 230.890.000 kWh =

231 GWh á ári.
Þessi munur jafngildir

raforkuframleiðslu 40 MW
vatnsaflsvirkjunar.

*
verð í reiknivél 10.11.2010

Leiða A
Slasm orkunýting
Heiti hlutarFjöldi 

10 Glóperur (60W)

10 Glóperur (40W)

01 þvottavél >10 ára (60°C) 

01 Sjónvarp 32* (Plasma)

01 Borðtölva 

01 Kæliskápur >10 ára 

01 Frystiskápur >10 ára 

01 Uppþvottavél >10 ára

Notkun

030 stundir á viku 

030 stundir á viku 

004 skipti á viku 

035 stundir á viku 

015 stundir á viku 

alltaf í gangi 

alltaf í gangi 

007 skipti á viku

3658KILOVATTSTUNDIR

ALLS

029.266

kr. á ári 51.212 kr*

■ Góð orkunýting
Fjöldi Heiti h lutar 

10 Sparperur (15W)

10 Sparperur (11W)

01 þvottavél ný A (60°C) 

01 Sjónvarp 32" (LCD) 

01 Fartölva

01 Kæliskápur nýr A++ 

01 Frystiskápur nýr A++ 

01 Uppþvottavél ný A

Notkun

030 stundir á viku 

030 stundir á viku 

004 skipti á viku 

035 stundir á viku 

015 stundir á viku 

alltaf í gangi 

alltaf í gangi 

007 skipti á viku

1559KILOVATTSTUNDIR

ALLS

012.476

kr. á ári 21.826 kr'

a>



V. Ávinningur neytenda og samfélagsins- frh

Almenn heimilisnotkun á íslandi:
490 GWh alls á ári

Sparnaðurskv. upplýsingum Orkuseturs jafngildir því
40MW vatnsaflsvirkjun 

(sem reyndar framleiðir u.þ.b. 350 GWh á ári)

21.826/51.212 kr. = 57,4% sparnaður!

Á ársnotkun heimilanna í landinu ef neytendur velja hagkvæmustu leið!



Heimasíða Neytendastofu

Auðvelt og opið aðgengi að stjórnsýslunr

www.nevtendastofa.is

Gagnlegar upplýsingar og vefslóðir
um

Orkumerkingar

Og

Neytendavernd!

http://www.nevtendastofa.is
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NEYTENDUR FYRIRTÆKI

ÞEKKTU
_ þinn —

RÉTT!

Svör um nevtendalán, skilarétt og útsölur, 
mælieiningar og margt fleira finnur þú 

hér. Ráðgjöf og adstoð \ið neytendur færð 
þú hjá í íe j ’tendastofu

ÖRYGGI VÖRU Nánar um öryggi

LÖG OG REGLUR UM OKKUR ÁKVARÐANIR FRÆÐSLA MÍNAR SÍÐUR n

Fréttir og tilkynningar jn; rss | I Mest leitað á vefnum 1 Sölubönn /  innköllun vöru

22/01/2014 i. Skilaréttur ísland

Ákvörðun um auðkennið Litla flugan staðfest 2. Utsala og tilboó

Neytendastofa komst að þeirri niðurstöðu með ákvörðun nr. 9/2013 að 
ekki væri ástæða til aðgerða vegna notkunar Litlu flugunnar 
textílverkstæðis ehf. á auðkenninu Litla flugan.

3- Vörur unnar úr eáalmálmum

4. Rafföng
5. Lög og reglur
6. Rafrænar ábendingar

Evrópa - RAPEX 

Bandaríkin

22/01/2014 7 . Neytendalán Réttur neytenda

Ákvörðun um auðkennið Atvinnueign staðfest
Afrýjunam efnd neytendamála hefur staðfest ákvöróun Neytendastofu
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Takk fyrir!



N  E Y T E N  D A S T O F A

Auk laga 42/2009 um vistvæna hönnun vöru fellur undir eftirlit Neytendastofu lög nr. 
72/1994 og reglugerðir settar samkvæmt þeim.

Lög nr. 72/1994 um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi orkunotkun heimilistækja 
o.fl.

Reglugerð nr. 388/2013 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 
392/2012 um viðbætur við tilskipun Evróðuþingsins og ráðsins 2010/30/ESB að því er 
varðar orkumerkingar þurrkara til heimilisnota.

Reglugerð nr. 386/2013 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
626/2011 um viðbætur við tilskiptun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/EB að þvi er varðar 
orkumerkingar loftræstisamstæða og viftna.

Reglugerð nr. 385/2013 um gildistöku reglugerðar framlcvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
1062/2010 um viðbætur við tilskiptun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/EB að því er 
varðar orkumerkingar sjónvarpa.

Reglugerð nr. 384/2013 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
1061/2010 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/EB að því er varðar 
orkumerkingar þvottavéla til heimilsnota.

Reglugerð nr. 383/2013 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
1060/2010 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/EB að því er 
varðar orkumerkingar kælitækja.

Reglugerð nr. 382/2013 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
1059/2010 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/EB að því er 
varðar orkumerkingar uppþvottavéla til heimilisnota.

Reglugerð nr. 913/2004 um breytingu á reglugerð nr. 260/2003, um upplýsingarskyldu 
seljenda nýrra fólksbifreiða varðandi eldsneytisnotkun og losun koldíoxíðs.

Reglugerð nr. 861/2003 um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi orkunotkun 
rafmagnsofna til heimilisnota

Reglugerð nr. 260/2003 um upplýsingaskyldu seljenda nýrra fólksbifreiða varðandi 
eldsneytisnotkun og losun koldíoxið.

Reglugerð nr. 216/2000 um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi orkunotkun lampa 
til heimilisnota

Reglugerð nr. 78/1999 um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi orkunotkun 
sambyggðra þvottavéla og þurrkara til heimilisnota

Reglugerð nr. 524/1994 um hávaða sem berst í lofti frá heimilistækjum


