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Høring over forslag til lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelate-
rede produkter, produktenergimærkningsloven og lov om radioudstyr og elektromag-
netiske forhold (Tilpasning af kontrolbeføjelser m.v. i overensstemmelse med EU-for-
ordning 2019/1020) 
 
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet sender hermed vedlagte lovforslag om ændring af lov 
om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, produktenergimærkningsloven og lov om 
radioudstyr og elektromagnetiske forhold (Tilpasning af kontrolbeføjelser m.v. i overensstem-
melse med EU-forordning 2019/1020) i høring.  
 
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skal venligst anmode om at modtage eventuelle hø-
ringssvar senest den 20. november 2020.  
 
Høringssvar bedes sendt til tele@ens.dk og ecodesign@ens.dk med kopi til anp@ens.dk og 
mabc@ens.dk samt angivelse af journalnummer 2020-11174.  
 
Baggrund og indhold 
Baggrunden for lovforslaget er markedsovervågningsforordningen (forordning (EU) 
2019/1020). Forordningen fastsætter bl.a. en række pligter for erhvervsdrivende på de tre lov-
områder (EU-harmoniseringslovgivning), som lovforslaget vedrører, og tillægger kontrolmyn-
dighederne i EU-landene forskellige kontrolbeføjelser. 
 
Forordningen er direkte gældende, men for overskuelighedens skyld gengives de erhvervs-
drivendes pligter fra forordningen i lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter og 
lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold, og de eksisterende regler heri tilpasses til 
forordningen. Herudover indsættes bestemmelser i de tre love i lovforslaget, som gennemfører 
de beføjelser, som forordningen tillægger kontrolmyndighederne. I Danmark er det Sikker-
hedsstyrelsen, som er kontrolmyndighed. Det foreslås, at loven skal træde i kraft den 1. juli 
2021. 
 
Eventuelle spørgsmål til lovforslaget kan rettes til: Malene Boskovic, mabc@ens.dk, tlf. 33 92 
74 34, eller Anja Junker Palsgreen, 33 92 75 41, anp@ens.dk. 
 
De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af hørings-
svar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse. 
Det bemærkes, at høringsvar vil blive oversendt til Folketingets Klima-, Energi- og Forsynings-
udvalg. 
 
Med venlig hilsen 
Malene Boskovic, mabc@ens.dk, tlf. 33 92 74 34, og 
Anja Junker Palsgreen, anp@ens.dk, tlf. 33 92 75 41 
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