
Foto: Shutterstock

2020-10-07 16:23 CEST

Energistyrelsen inviterer til virtuelt
branchemøde om energimærkning og
Label2020

Mandag den 26. oktober kl. 14-16 afholdes et virtuelt branchemøde om det
nye energimærke og informationskampagnen Label2020.

Til mødet vil Energistyrelsen præsentere gældende lovkrav i forbindelse med
det nye energimærke, og Sikkerhedsstyrelsen vil berette om konsekvenserne
af Europa-Kommissionens anmodning om, at nationalstaterne udviser
proportionalitet i deres markedsovervågning på baggrund af COVID-
19. Endvidere vil Energistyrelsen præsentere en række virkemidler, som er



målrettet forhandlere og forbrugere fra informationskampagnen Label2020,
herunder en mobil applikation baseret på data fra produktdatabasen EPREL,
undervisningsmaterialer målrettet salgspersonalet i forhandlere mv. Læs
mere på label2020.dk.

Tilmelding

Tilmelding til branchemødet foregår via mail til ecodesign@ens.dk (skriv
gerne navn, e-mail og virksomhed på deltagere).

Deltagere og interessenter opfordres desuden til at sende spørgsmål om
implementeringen af det nye energimærke til Energistyrelsen. Alle spørgsmål
vil løbende blive besvaret og en samlet FAQ præsenteres på branchedagen.
Spørgsmål sendes til ecodesign@ens.dk og mærkes “det nye energimærke”. 

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
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og Forsyningsministeriet.
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