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DANMARK

Nye EU-regler på vej for kølemøbler
EU er på vej med nye ordninger, der skal reducere energiforbruget i dagligvarebutikkernes kølemøbler.

Storforbrugere af energi
Europæiske dagligvarebutikker er storforbrugere af energi, ikke 
mindst til driften af de mange køle- og frysemøbler. I de senere 
år er der indført en række EU-ordninger, som skal mindske el-
forbruget i f.eks. køleskabe til storkøkkener, industrikøleanlæg, 
klimaanlæg og varmepumper.

– Disse ordninger har haft stor succes med at mindske energi-
forbruget for disse produktgrupper, og nu er der også ordninger 
på vej for salgskølemøbler i supermarkeder, siger seniorprojekt-
leder Per Henrik Pedersen, Teknologisk Institut.

– Ofte udgør energiforbruget til køle- og frysemøbler en stor 
del af det samlede energiforbrug i supermarkeder. 

Stort potentiale for energibesparelser
Der ligger et stort potentiale for energibesparelser gemt her, 
tilføjer han.

EU-Kommissionen arbejder med et nyt forslag til ecode-
sign, som skal forbyde de mest energiforbrugende køle- og 
frysegondoler samt -reoler. Hertil kommer lignende regler for 
flaskekølere, impulskølere og iscremefrysere med integreret 
kølesystem, de såkaldte plug-in kølemøbler.

– Der sættes altså bredt ind på at reducere energiforbruget 
for en bred gruppe af produkter, og det forventes, at der også 

Det bliver energimåling av impulskølere, et 
såkaldte plug-in kølemøbel.

kommer energimærkning på disse produkter, ligesom man 
kender det fra visse husholdningsprodukter, siger Per Henrik 
Pedersen.

Stor opmærksomhed
EU’s forordninger for salgskølemøbler har været undervejs i et 
stykke tid. Alle venter, at der snart vil komme et nyt udkast fra 
Kommissionen – sandsynligvis inden årets udgang. Når forsla-
get er blevet vedtaget, vil der gå et til to år før det træder i kraft. 

nationale klimakrav, skal de på tidspunkt have udfaset fyringsoli-
en. Når de tager hul på det, er der rundt regnet ti millioner oliefyr, 
der skal erstattes med noget andet. Hvis vi bare kan tage en kvart 
promille af det marked, er der grobund for en særdeles sund forret-
ning”, siger Morten Veis Donnerup.
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