
NILFISK: DANSK PATENT BAG NY GULVVASKER | CES: ROBOT MED ARME | 
2019 – REKORD FOR AFSÆTNING | HAR VI BRUG FOR TRYKTE MANUALER?

HVIDVARE-NYT 1
MARTS 
2020

TEMA: 
Bæredygtighed 
– vores fælles 

ansvar



REFINE
YOUR
CHOICE
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tiden været med 
til at skabe et 
banebrydende nyt 
syn på emhætter. 
Årtiers erfaring, 
sammen med sans 
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med fokus på 
kvalitet i anvendt 
materialer og på 
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forkant i sin branche. 
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BÆREDYGTIGHED
Punkt 12 af FN's verdensmål om bæredygtig udvikling 

omhandler ansvarligt forbrug og produktion. Hvis vi ikke 

passer på klodens ressourcer, så vil vi forringe livet for 

fremtidige generationer. Derfor har både industrien og 

forbrugerne et ansvar for at reducere fodaftrykket på 

kloden.  

De seneste år er der kommet et øget fokus på 

bæredygtighed, både i produktionen, blandt 

forbrugerne og i genanvendelsen af resseour- 

cerne. 

CES 2020

CES 2020 i Las Vegas gav som 

vanligt et blik ind i fremtiden – med 

robotter, kunstig intelligens og smarte 

produkter på dagsordenen. Se tre nyheder  

fra IRobot, Samsung og Whirlpool.

MARKEDET 2019

2019 blev endnu et rekordår for branchen med en 

stigning i omsætningen. Blandt MDA-produkterne var 

det især indbygningsprodukter, der 

hittede, mens salget af stickvacs steg 

markant i SDA.

AF HENRIK EGEDE

Lederen Indhold

Bæredygtigt – mere end 
energimærker

Vi skal passe på kloden og dens ressourcer. Hvis alle for-
brugte som danskere, ville vi have brug for mellem 3 og 
4 jordkloder. Så meget trækker vi på ressourcerne.

Branchen for hvidevarer og små elektriske husholdnings-
apparater har praktiseret bæredygtighed længe før Gro 
Harlem Brundtland og FN lancerede ordet (se eksempler 
inde i bladet). 

Bæredygtighed er i dag meget mere end energimærker – 
og den historie skal branche og forhandlere blive bedre til 
at fortælle. 

Bæredygtighed er i brugsfasen også fx forbrugerens vand- 
og sæbeforbrug og forbrugerens respekt for fødevarer gen-
nem klimazoner og kamera i køleskabet. Det kan også være 
nænsom behandling af tekstiler, aktiv vedligeholdelse og 
reparation.  

Bæredygtighed er i produktionsfasen råstoffer og design. 
Nutidens hvidevarer er lettere end fortidens. Der er brugt 
færre råmaterialer. 

Bæredygtighed er i skrotfasen blik for, at produkter kan 
genbruges eller at der – som loven foreskriver – sikres 
råmaterialer til fabrikation af nye produkter. 

En bæredygtig udvikling i 2020’erne kræver konkret hand-
ling – og at der strammes op både hos forbrugere og pro-
ducenter på nogle områder. 

Forbrugerne kan fx vedligeholde bedre og reparere mere 
– med og uden skattefradrag for det.

Producenterne kan deltage i det kommende genbrugs- 
marked – og presse myndighederne til kon- 

trol, så de 40% af produkter, der i dag  
forsvinder som skrot, kan spores. 

Og også nye vinkler: skal der fortsat  
fældes skov for at vi kan få manualer 
på tolv sprog …?

Mange bække små …. Som dette blad 
illustererer! 

God læselyst.
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NY DIREKTØR I ELRETUR

MORTEN HARBOE-JEPSEN tiltrådte i november 2019 som ny direktør for kollektiv- 
ordningen elretur. Elretur håndterer den praktiske side af producentansvaret for ud- 
tjent elektronik.

Morten Harboe-Jepsen kommer med en bred erfaring fra en række ledende stil-
linger indenfor miljø-, energi-, forsyning og affaldshåndtering. 

Opgaven bliver, i samarbejde med sekretariatet i elretur, at videreføre og udvikle 
en stærk kollektiv ordning med ca. 800 medlemsvirksomheder. 

Morten Harboe-Jepsen afløser i stillingen konstitueret direktør Poul Poulsen.

KRISTIAN HANSEN 
STOPPER I 
GORENJE/ASKO

KRISTIAN HANSEN er efter mere 
end 23 års ansættelse stoppet i  
Gorenje Group (Gorenje og Asko). 

Kristian var i 17 år chef i Gorenje 
Group Nordic, efterfulgt af syv års  
international tjeneste for den 
slovenske virksomhed. Kristian 
Hansen har været hos Gorenje i en 
periode, hvor virksomheden har 
vundet markedsandele og fusio-
neret med ASKO.

Kristian Hansen, der nu vil hel-
lige sig bestyrelsesarbejde, har haft 
forskellige tillidsposter i branchen, 
bl.a. som formand for FEHA (nu 
APPLiA Danmark) og for elretur. 

SMART PÅ 
SKOLEBÆNKEN

AARHUS UNIVERSITET (Business 
School) har i flere omgange indbudt 
branchefolk til en tur på skolebænken 
omkring smart home produkter og 
services.

Dagene sætter fokus på, at det 
moderne hus ikke bare er et fysisk 
produkt, men også en interaktiv 
digital informationstjeneste med data 
og kommunikation. Varmesystemer, 
vinduer, sikkerhedsalarmer og hvide-
varer kommunikerer via sensorer –  
og leverandørens direkte kontakt med 
slutbrugeren er central.

Master Class om smarte hjem er en 
del af et større, fortsat samarbejde 
mellem Aarhus Universitet, Industri-
ens Fond, MIT og Rostocks universi-
tet. 

KRITISKE INDSLAG OM BRANCHEN

BRANCHEN har været genstand for kritisk presse – i november 2019, før Black 
Friday satte DR lys på, at forhandlerne ikke altid har de modeller hjemme, som træk-
ker kunderne i butikken. 
I januar havde Avisen Danmark fokus på, at stort set samme produkt kan have meget 
forskellige priser, hvis producent og leverandør har indgået ene-forhandleraftale. 

SELINA JUUL – ÅRETS EUROPÆER  

SELINA JUUL, som siden 2008 har kæmpet for at gøre kampen mod madspild til en 
folkebevægelse, er blevet udnævnt til "årets europæer 2020" af magasinet Reader's 
Digest.

Prisen går til en person, som har dedike-
ret sig til at arbejde med emner som miljø, 
menneskerettigheder mm.

Påvirkningen fra bl. a. madspilds-
kampagner har haft effekt. Ifølge Miljø og 
Fødevareministeriet har danske hus-
holdninger i årene 2011-2017 reduceret 
madspild med 14.000 ton. Der arbejdes 
med yderligere nationale mål for reduce-
ret madspild i 2030.
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NY HOS SMEG

OLE FREHR CARSTENSEN, som siden 
2012 har været hos Vestfrost Household, 
har skiftet til et job som key account 
manager i SMEG Nordic.

Vestfrost har pr. nytår forladt det  
danske marked og dermed også APPLiA.

EICO GÅR TIL FINLAND  

Mikä liesituuktin minun tulisi valita? 
("Hvilken emhætte bør jeg vælge"?) 

Spørgsmålet vil snart lyde hos  
EICO A/S, der med ansættelsen af  
en finsk landechef er gået ind på det 
finske marked. Eico har ansat finsk-
talende personale i back-officefunktion 
på hovedkontoret i Brønderslev.

Med Finland på kortet er Eico aktiv  
på alle de nordiske markeder.

ELEKTRONIK FOR OVER 20 MIA. 

DANSKE FORBRUGERE købte i 2019 elektronik og hvidevarer for mere end 20 
mia. kr. - en mia. mere end året før.

Det skriver Berlingske Tidende, baseret på tal fra analysehuset GfK, der måler 
faktisk salg. Væksten dækker bredt over kategorier fra smartphones over bærbare 
PCer til hårde hvidevarer.

Se også gennemgangen af markedet 2019 for APPLiAs produkter i dette nummer 
på side 36-37.

SKI OPGIVER 
RAMMEAFTALE

SKI (Statens og Kommunernes Indkøb) 
har besluttet ikke at gennemføre den 
planlagte rammeaftale om fælles ind-
køb af hvidevarer mm.

Vurderingen er, at volumen og for- 
ventet besparelse ikke står mål med 
ressource-forbruget ved at sætte en 
aftale i gang.

SKI danner indkøbsaftaler, der sam-
ler indkøb på tværs af det offentlige. 

APPLiA Danmark er klar til BRANCHEDAG torsdag den 
16. april 2020 – naturligvis med bæredygtighed som tema.

DANSKERNE ER VILDE MED “GRIMME” GRØNTSAGER 
– OG HAR NU REDDET OVER 370 TONS FRA MAD-
SPILDSDØDEN

FOR STORE ELLER FOR SMÅ TOMATER. Krumme agurker. ”Grimme” pebre. Ket-
chup fremstillet af overskudstomater. Alt sammen 2. sorteringsmadvarer, som har 

glimrende 1. klasses smag. 
I stedet for at afgå ved mad-
spildsdøden i landmandens 
affaldscontainer, bliver de 
nu solgt i danske butikker. 
Og tiltaget er ganske popu-
lært blandt danskerne.

370.000 kilo ”grimme” grønt-
sager har danskerne reddet  
fra madspildsdøden de sene-
ste to år, viser en nylig op- 
gørelse fra Alfred Pedersen  
& Søn ApS. FO
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Godt for miljøet. 
Og godt for dig.

Bosch køleskabe med VitaFresh pro holder 
maden frisk op til 3 gange længere. Det gør 
det nemt at leve sundt og at undgå madspild. 
Se mere på www.bosch-home.dk



Bosch har fokus på bæredygtighed.

3 innovative funktioner fra Bosch, som gør det nemt at vælge miljørigtigt.

Zeolith® – nemt at spare energi på 
opvasken.
Bosch har tænkt ud af boksen, og 
integreret mineralet zeolit i mange af 
vores opvaskemaskiner. Det fungerer 
helt enkelt sådan at mineralet optager 
fugten i luften efter skylning, og helt 
naturligt udvikler en tør og kraftig 
varme, som giver en effektiv tørring af 
servicet. Zeolit mister ikke sin kraft, men 
holder i hele maskinens levetid.

i-DOS – spar både bekymring og 
vaskemiddel ved tøjvask.
Alt for mange doserer for meget 
vaskemiddel, og det er hverken en god 
ide for vasketøjet eller miljøet.
Bosch vaskemaskiner med automatisk 
dosering, kaldet i-DOS, registrerer 
automatisk mængden af vasketøj, hvor 
snavset det er og doserer så automatisk 
den nøjagtige mængde vaskemiddel og 
vand derefter.

VitaFresh – hold maden frisk og 
reducer madspild.
Det giver virkelig mening at sørge for 
at fødevarer holder sig friske. Både 
for pengepungens skyld, men også 
for miljøets. VitaFresh pro 0°C-zonen 
holder frugt og grønt frisk op til 3 gange 
længere sammenlignet med køleskabe 
uden 0°C-zone. Med Bosch VitaFresh 
pro har du derfor længere tid til at få 
brugt dine madvarer, så du undgår 
madspild.

Udvikling med fokus på 
bæredygtighed.
Cirka 40 % af Bosch patentansøgninger 
relaterer til beskyttelse af miljøet og 
fornuftig brug af naturens ressourcer. 

Her kan du se eksempler på forskellige 
indsatser fra Bosch og hvordan 
præcist og dedikeret ingeniørarbejde 
kan bidrage til en mere bæredygtig 
fremtid ved at have fokus på at 
undgå ressourcespild. I dag er Bosch 
hvidevarer blandt de mest effektive og 
energibesparende i verden. 

For Bosch er affald ikke bare affald.
Vi indsamler og separerer produktions-
affaldet på vores fabrikker i arbejds-
processen, og genanvender nu 92 % 
af det.

Gennemtænkt emballage. 
Effektiv transport.
Bosch sparer også ressourcer under 
transporten. Et eksempel er at vi pakker 
vores opvaskemaskiner så smart, at der 
kan transporteres endnu flere produkter 
samtidig. Det reducerer ikke alene 
mængden af emballage, det sparer 
også brændstof og mindsker CO2-
belastningen.

Hvad kan køleskabet udover at køle maden? Hvad kan vaskemaskinen udover at vaske 
tøjet rent? Bosch hvidevarer skal bidrage til en positiv udvikling, og det har været en 
naturlig drivkraft for Robert Bosch siden virksomheden blev grundlagt i 1886.

Vi gør ikke noget halvt. 
Kun brug af vand.
Har du selv forsøgt at halvere dit 
vandforbrug? Det har vi hos Bosch. 
Siden 1990 har vi reduceret vores 
produkters vandforbrug med mere 
end halvdelen.

ANNONCE

Godt for miljøet. 
Og godt for dig.

Bosch køleskabe med VitaFresh pro holder 
maden frisk op til 3 gange længere. Det gør 
det nemt at leve sundt og at undgå madspild. 
Se mere på www.bosch-home.dk
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AF: JAKOB LARSEN MEDGYESI

B
æredygtighed handler helt 
grundlæggende om at opfylde 
de nuværende behov, uden 
at det går ud over fremtidige 
generationers mulighed for 

at opfylde deres behov. Med andre ord 
har vi et ansvar for ikke at ødelægge 
livet for fremtidige generationer ved at 
overforbruge planetens ressourcer eller 
påvirke miljøet i en sådan grad, at det 
går ud over folks levevilkår i fremtiden.

Tanken er, at alle – både forbrugere, 
producenter og samfundet som helhed 
– har et ansvar for at beskytte miljøet 
og de begrænsede ressourcer, vi har til 
rådighed.

INTERNATIONALT FOKUS

Siden 2016 har FN arbejdet med 17  
verdensmål for bæredygtig udvikling, 
der frem til 2030 skal sætte os på en 
kurs mod en mere bæredygtig udvikling 
for både mennesker og planeten, vi bor 
på.

Bæredygtighedsbegrebet bygger på 
tre søjler, nemlig økonomisk, social og 
miljømæssig bæredygtighed. Blandt 

BÆREDYGTIGHED 
– FRA PRODUKTION 
TIL GENANVENDELSE
De seneste år er begrebet 

bæredygtighed blevet en vigtig 

del af den offentlige debat i 

takt med, at der er kommet en 

øget bevidsthed om, at klodens 

ressourcer er begrænsede. 

Men hvad er bæredygtighed 

egentlig?
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BÆREDYGTIGHED 
– FRA PRODUKTION 
TIL GENANVENDELSE

verdensmålene er blandt andet at 
afskaffe fattigdom og sult, sikringen 
af kvalitetsuddannelse, ligestilling og 
mindre ulighed.

Blandt målene finder man også 
flere punkter, der netop er rettet mod 
miljøet, men særligt et af punkterne 
relaterer sig til branchen, nemlig punkt 
12: Ansvarligt forbrug og produktion.
Hovedindholdet i punkt 12 er:
• At vi hurtigst muligt reducerer vores
 fodaftryk på naturen ved at ændre 
 den måde, vi producerer og forbruger 
 varer og ressourcer på.
• At industrier og forbrugere tilskyndes
 til at genbruge og reducere affald.
• En halvering af det globale madspild
 pr. indbygger.

BÆREDYGTIGHED I 

PRODUKTIONEN

Bæredygtighed i produktionen handler 
ikke kun om hensynet til kloden, men 
også om hensynet til virksomhedens 
profit og profil.

Stigende råvarepriser gør det mere 
interessant at se på muligheden for 
at begrænse materialeforbruget og 
benytte sig af genanvendte materialer 
i produkterne, ligesom øget energi-
effektivitet i produktionen reducerer 
omkostningerne. Tænker man yderligere 
muligheden for genanvendelse ind i 
produktionen, bliver produktet også til 
en potentiel ressource, når det engang 
skal kasseres og sendes til genanvend- 
else. Og virksomhedens affald kan  
måske bruges af andre virksomheder, så 
materialet bliver udnyttet bedst muligt.

I en tid med stort fokus på klima og 
miljø er en bæredygtig profil også et 
godt signal til forbrugerne.

BÆREDYGTIGHED HOS 

FORBRUGERNE

Hos forbrugerne er idéen om bæredyg-
tighed mere ligetil. Et lavere energifor-
brug er ikke kun godt for miljøet, det er 
også godt for pengepungen. Det samme 
gælder forbruget af vand.

Men bæredygtighed er også, at det 
bedre kan betale sig at reparere et 
apparat end at købe nyt. Her kan et 
konkurrenceparameter være, at pro-
ducenterne sørger for, at produkterne 
er nemme at reparere, og at prisen på 
reservedele holdes nede.

Og så skal det være nemt at sende 
produktet videre, når det engang ikke 
kan mere, her er hvidevarebranchen  
og genbrugsstationerne allerede godt 
med i Danmark.

Mens bæredygtighed på det indivi- 
duelle plan ikke batter lige så meget, 
som når det bliver sat i struktur på  
nationalt og internationalt niveau, så 
kan den enkelte forbruger selv gøre  
noget – særligt hvis de bliver hjulpet 
på vej af produkter, der ikke bare kan 
spare på strøm og vand, men som også 
kan reducere eksempelvis madspild.

BÆREDYGTIGHED I 

GENANVENDELSEN

Når et produkt holder op med at fun-
gere, så skal forbrugerne vælge, om 
det skal repareres, eller om det skal 
kasseres.

Med ældre, energislugende produk-
ter kan det ofte betale sig at få dem  
udskiftet, men med nyere produkter 
burde det kunne svare sig at få dem 
repareret. Det kan det dog ikke altid  
på grund af høje priser på reservedele 
og høje håndværkerlønninger. Her vil 

lovgivning om reparerbarhed og moms-
fritagelse på reparationer kunne gøre 
en stor forskel.

Samtidig er det vigtigt, at produkter-
ne kan genanvendes i så vid udstræk-
ning som muligt, både som reservedele 
og som råvarer. Produktion trækker 
veksler på miljøet, så hvis dele af pro-
dukterne kan genanvendes, sparer man 
på den konto. Og jo bedre der er mulig-
hed for at genanvende produktet i sit 
helhed, jo mere sparer man på klodens 
begrænsede ressourcer.

Derfor er det afgørende, at produk- 
terne ender korrekt sorteret på gen-
brugsstationerne, så alle råvarerne, 
lige fra plastik til aluminium kan blive 
genanvendt. Producenterne kan hjælpe 
genanvendelsen på vej ved at sørge  
for nye løsninger til for eksempel beton-
soklen i opvaskemaskiner, der i dag  
er svær at genanvende, da den bliver 
forurenet med metal under ophugnin-
gen.         

TEMA: 
Bæredygtighed 
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ansvar
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AF: HENRIK EGEDE

LEVE OVER EVNE

Den i medierne så omtalte Kristian 
Jensen (V) var vært for høringen. Han 
indledte med at slå fast, at vi ikke kan 
blive ved ”at leve over evne”.

Danske forbrugere bruger ressourcer 
”svarende til fire jordkloder”, og vi er 
pænt fremme, når det gælder om at  
have forbrugt et helt års ressourcer.  
Det klarer vi danskere den 29. marts, 
som det er lige nu.

Kristian Jensen betonede, at verdens- 
mål 12 om bæredygtigt forbrug er ”ud-
fordrende for de udviklede lande”, og  
at opgaven består i at leve et godt liv, 
samtidig med at vi køber og producerer 
mindre. 

Danmark har en ”kedelig førsteplads 
i EU”, når det gælder vores samlede 

Kristian Jensen (V) var vært for høringen.

ANSVARLIGT FORBRUG 
TIL DEBAT
Vi gør ét – og vil gerne noget andet. Det er udfordringen for Danmark ved 

2020’ernes start – og det kom frem på en høring i Landstingssalen på Christiansborg 

14. januar 2020 – arrangeret af 2030-netværket På spil var den danske rolle – og 

danske forbrugeres muligheder – for at forbedre indsatsen, når det gælder 

verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion. 

affaldstryk. 781 kg. affald producerer 
hver enkelt af os. Vi har indtil nu haft 
fokus på indsamlingen, mindre på 
oparbejdningen.

95% VIL ANSVARLIG 

PRODUKTION

Det kan godt være, danskerne produce-
rer meget affald – men der findes solide 
ønsker om at gøre noget andet.

Ifølge Forbrugerrådet Tænk finder 
95% af os det vigtigt, at produkter er 
produceret ansvarligt. 

Forbrugerne har dog i praksis svært 
ved at gennemskue, hvornår et pro-
duktvalg er bæredygtigt. Ifølge Forbru-
gerrådets formand, Anja Philip, skal det 
være ”nemt og ligetil – og ikke markant 
dyrere” at være grøn.

Det kræver troværdig og tydelig 
information – og her er den aktuelle 
forbrugervirkelighed ikke optimal. 

71% finder det svært at gennemskue 
klima-information om et produkt, mere 
end 50% har svært ved at gennemskue 
miljø og bæredygtighed. 

Småt elektronik er et område, hvor 
forbrugerne finder det svært at være 
bæredygtige.

Hårde hvidevarer er et område, hvor 
forbrugerne finder det ”mindre vigtigt” 
at være bæredygtige.

Anja Philip opfordrede politikerne 
til at skabe bedre rammevilkår for bæ-
redygtigt forbrug, herunder forlænge 
reklamationsretten og stille krav om 
reservedele i hele produktets levetid. 

73% VIL BETALE MERE

Mikkel Stenbæk Hansen, direktør for 
Dansk Initiativ for Etisk Handel, kunne 
med udgangspunkt i Advice Bæredyg-
tighedsbarometer 2019 fortælle, at 
73% af os er villige til at betale mere 
for produkter eller serviceydelser, der 
understøtter en bæredygtig udvikling.

85% af danskerne finder, ifølge 
samme rolle, at virksomheder spiller en 
central rolle i udvikling af bære- 
dygtighed. 

64% af forbrugerne er klar over, at 
en bæredygtig udvikling vil kræve en 
ændring i vores forbrugsvaner.

Høringen, som havde deltagelse fra 
hele det politiske spektrum, havde til  
formål at inspirere politikerne til tiltag,  
som frem mod 2030 kan gøre dansk for- 
brug mere bæredygtigt.                           

VERDENSMÅL 12: 
ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION 
Høringen var afholdt i fællesskab mellem 

Folketingets Erhvervsudvalg, 2030-netværket, 

Forbrugerrådet TÆNK og 

Dansk Initiativ for Etisk Handel. 
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En emhætte er vel en emhætte? 
Det du får, er det, det du ser? Nej, 
bestemt ikke. To emhætter kan, set 

fra ydersiden, være ens, men indholdet 
kan alligevel udgøre en reel kvalitets-
mæssig forskel.

STØJSVAG OG MILJØVENLIG

Et af de særdeles vigtige elementer i 
denne sammenhæng handler om den 
motor, der sidder inde i selve emhæt-
ten. Motoren, der er hele grundlaget 
for, at emhætten er i stand til at suge 
em, os og dårlig luft ud af dit køkken 
for derefter at skabe et sundt og beha-
geligt indeklima.

”Der er en række fordele med de 
kulfri emhætte-motorer kontra de tra- 

DET BÆREDYGTIGE VALG: 

EN KULFRI 
EMHÆTTE-MOTOR

Hvad betyder det, om du vælger en kulfri emhætte-motor 

eller en emhætte med traditionel motor? Og er det ene egentlig 

bedre end det andet? Svaret er helt klart: JA.

ditionelle. For det første er en kulfri 
motor betydelig mere støjsvag. Der- 
udover bruger den kulfri variant mar-
kant mindre energi, hvilket gør den  
både mere miljøvenlig og billigere i 
drift”, forklarer Niels Poulsen, CSO i 
Eico.

LÆNGERE LEVETID

Ifølge Niels Poulsen er den gennemsnit-
lige levetid for en kulfri emhætte-motor 
desuden signifikant længere sammen-
lignet med en almindelig emhættemotor.

”Årsagen til den længere levetid er,  
at en emhætte med traditionel motor 
indeholder flere sliddele. En motor 
uden disse sliddele giver naturligvis 
færre komponenter, som skal repare-

res og udskiftes. Det i sig selv er selv- 
følgelig også mere miljøvenligt”, siger 
han.

I den kulfri motor er børsterne erstat-
tet af elektronik, hvilket betyder, at der 
ikke er nogen friktion – og det giver 
altså – udover den længere levetid – en 
mere energieffektiv motor.

Rent prismæssigt ligger en emhætte 
med kulfri motor lidt over prisniveauet 
på en traditionel emhætte-motor.

”Men spørger du ingeniøren, vil for- 
delene ved den lidt dyrere variant uden  
tvivl betale sig på den lange bane, både  
i et økonomisk, miljømæssigt og energi- 
mæssigt perspektiv – og i hvert fald, 
hvis du jævnligt bruger din emhætte”, 
slutter Niels Poulsen.                               

Niels Poulsen, CSO i Eico.

TEMA: 
Bæredygtighed 
– vores fælles 

ansvar
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ANNONCE

AF HENRIK EGEDE

I   dag ankommer hvidevarer til forbrugeren med en tommetyk, trykt manual ved-
lagt. Ofte på mange sprog og med mange detaljer. Hvorvidt manualen gemmes 
eller kasseres, er op til forbrugeren.
Men har vi egentlig i 2020’erne, brug for en trykt manual? Er det, i lyset af vores 

klimabekymringer, en bæredygtig måde at sælge på …?
Det spørgsmål har servicechefen i Gram A/S, Allan Lendal, stillet sig. 
”Er forbrugeren ikke bedre tjent med at have brugsanvisning og informationer 

on-line. Oplysninger, som er opdaterede og nemme at gå til?”, spørger han.
”Det er både et miljøspørgsmål – og et spørgsmål om god service”, mener Allan 

Lendal.
Desuden er det en særlig praktisk udfordring, at producenten skal trykke nye 

manualer ved den mindste produktændring – eller hvis der opdages fejl i dem. 
”En fejl kan jo rettes på ti minutter på nettet”, siger Allan Lendal.
Allan Lendal ser tydelige tegn på, at forbrugerne smider manualerne ud sam-

men med pap fra emballagen. I Gram alene downloades manualer 7000 gange 
pr. måned. 

Bo Dalsgaard, Dansk Erhverv, vurderer, at en ændring af kravene ikke er realis- 
tisk på den korte bane – men ser samme tendens: at flere og flere forbrugere i 
realiteten er bedre stillet med en oplysning om, at brugsanvisningen findes på 
nettet.

Det er i dag muligt for forbrugeren at ”slippe for” den trykte brugsanvisning, 
men så skal det være tydeligt aftalt mellem sælger og køber.               

Manualer i efterårsdragt. I en digital tid er spørgsmålet, om det hele kan gøres enklere … ? 

SKAL SKOVEN 
FÆLDES?

LOVGIVNINGEN SIGER DETTE OM BRUGSANVISNINGER OG 
MANUALER:
Der skal følge en brugsanvisning eller manual med varen, hvis det er nødvendigt. 

Du har krav på at få de nødvendige oplysninger om fx brug og vedligehold.

Det kan fx være en vejledning i, hvordan et usamlet møbel skal samles, en brugs-

anvisning til en mobiltelefon, oplysning om hvilken temperatur en madvare skal 

opbevares ved eller en vaskeanvisning til et stykke tøj.

Brugsanvisningen skal have et omfang, der gør det muligt for en almindelig for-

bruger at bruge og udnytte varen. Det kan være alt fra et lille vaskesymbol til 

en hel håndbog. Brugsanvisningen skal følge med, når du køber varen.

Den trykte manual – er den nødvendig?

TEMA: 
Bæredygtighed 
– vores fælles 

ansvar

➔

EN STICK-STØVSUGER I 
MIELE-KVALITET

Miele lancerer sin første ledningsfri støvsuger 

Triflex HX1 med en storslået kampagne, der 

afvikles både på TV, outdoor, print og online. 

Butiksmaterialet består af et flot, matchende 

podium samt en brochure med highlights. 

Triflex-kampagnen bygger videre på historie-

fortællingsplatformen #LifeBeyondOrdinary, 

som Miele indledte i 2018. I denne sammen-

hæng reklamerer Miele for den nye lednings-

fri støvsuger i samarbejde med den tredob-

belte verdensmester i kunstflyvning Aude 

Lemordant. Hendes ambition om konstant at 

overgå sig selv og opnå det tilsyneladende 

umulige er det perfekte Miele-match … og  

spot-on i forbindelse med den nye, innovative, 

ledningsfri Triflex HX1.

Foruden ubegrænset frihed fokuserer kam-

pagnen på den fleksibilitet, kraft og hurtighed, 

der samtidig kendetegner Triflex HX1. Stick-

støvsugerens unikke design kombinerer tre 

støvsugere i én med både kraftig sugevne 

og hurtigere rengøring. Takket være Mieles 

Vortex-teknologi og en ekstra bred elektro-

børste er Triflex nemlig lige så effektiv som 

Mieles stærkeste støvsugere med ledning. 

Bemærk også, at elektrobørsten automatisk 

tilpasser sig forskellige overflader for at opnå 

effektiv og hurtig rengøring i dybden på alle 

typer gulvbelægninger. Samtidig giver det 

genopladelige batteri dig op til 60 minutters 

driftstid. Flagskibsmodellen Triflex HX1 PRO 

leveres som standard med et ekstra genop-

ladeligt batteri, der øger driftstiden til i alt  

120 minutter.

Tag godt imod det nye medlem af Miele-

familien, og kontakt endelig Mieles Account 

Manager, hvis du har spørgsmål til kam-

pagnen eller produktet. 

#LifeBeyondOrdinary
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Introduktion til 
intuitiv madlavning

For better living.  
Designed in Sweden.

Vores kogeplader beregner den ideelle temperatur  
til din opskrift. Vores ovne ved, hvornår den rette  
mængde damp skal tilføjes for at gøre ethvert måltid 
velsmagende – det er intuitiv madlavning. 
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HJ Hansen i Odense startede 
som købmandsgård i 1829, 
men begyndte snart at udvide 

forretningen med handel med gamle 
klude, som blev solgt videre til papir-
fremstilling, knogler, der blev brugt 
som dyrefoder, og senere jern og metal. 
Den cirkulære økonomi har altså været 
helt central for virksomheden gen-
nem tre århundreder, siden midten af 
1800-tallet.

– Den oprindelige ejer så, at der kom 

BÆREDYGTIGHED 
GENNEM TRE 
ÅRHUNDREDER
Bæredygtighed handler blandt andet om ansvarlig genanvendelse af ressourcerne. 

Og den familieejede virksomhed HJ Hansen i Odense har gennem fem generationer været 

med til at sikre, at den cirkulære økonomi fungerer, også når det kommer til hvidevarer.

handlende ind til Odense fra landet 
med klude, ben, hestesko og lignende, 
som de solgte, og så kom de over for 
at handle hos ham. Han besluttede sig 
for at udvide, så de handlende kunne 
sælge deres varer hos ham. Sådan 
startede det, og siden har man sat de 
to ben hver for sig, fortæller Morten B. 
Andersen,  key account manager med 
ansvarsområde for hvidevarer hos HJ 
Hansen.

Mens den familieejede virksomhed 

stadig driver vinhandel i den oprinde-
lige købmandsgård i hjertet af Odense, 
er handlen med skrot vokset støt siden 
slutningen af 1800-tallet. Genvindin-
gen fra blandt andet hvidevarer foregår 
i dag på et stort anlæg på Odense Havn, 
belejligt placeret mellem en genbrugs-
station og kraftvarmeværket Fyns- 
værket. Placeringen ved havnen er 
ifølge Morten B. Andersen helt afgø-
rende i forhold til logistikken, da man 
kan flytte 1200-1500 ton på et skib, 

HJ Hansen fungerer som kirkegård for hvidevarer i Vestdanmark

TEMA: 
Bæredygtighed 
– vores fælles 

ansvar
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mens man på en lastbil højst kan flytte 
20 ton materiale.

De færreste tænker over, hvor ud- 
tjente vaskemaskiner, køleskabe og 
andre hvidevarer kommer af dage, 
men hvis man bor i Vestdanmark, er 
der en stor sandsynlighed for, at det er 
på Havnegade 110 i Odense. For her 
sørger HJ Hansen for at alt, hvad der 
kan genbruges også bliver det.

KØL FOR SIG, VARME FOR SIG

Morten B. Andersen fortæller, at man 
hos HJ Hansen i overensstemmelse 
med kravene i WEEE har delt genind-
vindingsprocessen op i to kategorier: 
Kølemøbler og de varme hvidevarer.

Dette sker, da de kolde produkter 
indeholder diverse gasser, der skal 
behandles på en særlig måde, og derfor 
skal de i første omgang håndteres ma-
nuelt. Blandt andet kompressoren bliver 

fjernet med håndkraft og tømt for gas, 
inden resten af apparatet kan findeles 
i en shredder og sorteres i forskellige 
bestanddele. Skummet fra kølemøbler- 
ne bliver i et lukket system suget over i 
to lukkede containere og køres derefter 
til forbrænding på Fynsværket. Den gas, 
som er tilbage i kølemøblerne efter af-
montering af kompressoren, bliver suget 
direkte ind til Fynsværket til forbræn-
ding, mens gassen, som bliver aftappet 
fra kompressorerne bliver sendt til 
forbrænding andre steder.

Hjertet i processen er en shredder, 
der er den store maskine, der findeler 
skrottet hos HJ Hansen. De varme 
hvidevarer som for eksempel vaske-
maskiner og komfurer bliver derimod 
shreddet i den samme shredder som  
alt andet skrot, som virksomheden får 
ind. Det sker dog i særlige batches, 
så man har styr på dem i forhold til 
den rapportering, der er krav om på 
området.

Opdelingen i de to kategorier starter 
allerede før, de når frem til HJ Hansen. 
De fleste hvidevarer bliver transpor-
teret med skib direkte til kajen ved 
Odense Havn, for eksempel fra Aarhus 
og Aalborg, mens køleapparaterne 
ankommer til anlægget i Odense med 
lastbil på grund af risikoen for lækage 
af skadelige stoffer.

Ifølge Morten B. Andersen bliver 
langt det meste af de hvidevarer, som 
HJ Hansen får ind genanvendt. Når for 
eksempel en opvaskemaskine har været 
gennem shredderen, så sorteres først 
alle jerndelene fra med en stor magnet, 
og derefter bliver andre typer metaller 
samt plastik sorteret fra, så de kan blive 
sendt til genanvendelse. Jernet ender 
typisk i sidste ende hos byggebranchen 
som bygningsstål, mens aluminium ofte 
går til bilindustrien. 

Virksomheden arbejder med over 

400 typer metal til genanvendelse fra  
industrien generelt, hvor man i hvide- 
varebranchen arbejder med færre 
typer metal. Mens visse typer metal er 
nemme at kategorisere, for eksempel 
jern, der er det første, der bliver sorte-
ret fra med en magnet, så må man med 
visse legeringer manuelt bestemme 
typen med en håndholdt enhed, der 
analyserer legeringen, så den kan blive 
sendt korrekt videre i systemet.

PLADS TIL FORBEDRING BLANDT 

PRODUCENTERNE

Mens anlægget har automatiseret 
store dele af genvindingen fra hvide-
varerne, er der dog ét enkelt punkt, 
hvor man hos HJ Hansen mener, der 
er plads til forbedring fra producenter-
nes side. For at sikre, at vaskemaskiner  
står stabilt, så indstøber man beton 
i bunden af nogle af maskinerne. Det 
betyder, at når maskinen bliver sendt 
gennem shredderen, så kan man ikke 

undgå, at der bliver blandet metal 
sammen med betonen, hvilket gør, at 
den ikke kan sendes videre i det cirku-
lære system.

”Lovkravet er, at 80 procent af varen 
skal gå til genanvendelse, hvilket vi 
overholder som et minimum. Men i  
vaskemaskiner er der en betonsokkel,  
og når den har været igennem en  
shredder, så er der en rest magnetisk 
beton, der ikke kan genbruges eller  
nyttiggøres, og derfor bliver depone-
ret”, fortæller Morten B. Andersen.

Hvis man i stedet kunne finde en 
løsning, hvor man brugte jern som 
ballast, eller hvor betonelementet 
var nemt at fjerne, så ville ballasten 
også kunne genanvendes på linje med 
resten af maskinen. Britiske forskere 
har blandt andet udviklet et alternativ 
med en vandbeholder, der fyldes hos 
slutbrugerne, som desuden reduce-
rer vægten af vaskemaskinen under 
transport.

DEN GRÅ STRØM FORTSAT 

ET PROBLEM

Selvom genanvendelsen af produkterne 
er effektivt systematiseret takket være 
de danske genbrugspladser, så er der 
fortsat en grå strøm af produkter, der 
forsvinder i systemet.

”Man bokser stadig med den grå 
strøm, som er hvidevarer og kølemøbler, 
der ikke kommer ind i kredsløbet, og 
som ikke ender på en genbrugsplads 
eller hos os via virksomhederne. Der 
er ingen klare tal på det, men der er 
opmærksomhed på, hvordan man får 
disse produkter ind i kredsløbet”, for-
tæller Morten B. Andersen.

Morten B. Andersen påpeger, at  
produkternes levetid ville kunne for- 
længes væsentligt, hvis det blev gjort 
nemmere at udskifte enkeltdele i  
produkterne. På den måde ville det 
blive nemmere at reparere hvide- 
varerne, eller man ville kunne bruge 
de funktionsdygtige dele af dem som 
reservedele.

Men under alle omstændigheder  
vil produktet i sidste ende lande hos  
HJ Hansen eller lignende virksom- 
heder, hvor alt, hvad der kan gen- 
anvendes også bliver genanvendt, så  
vores ressourcer kan blive udnyttet 
bedst muligt.     
  

Når for eksempel en opvaskemaskine har været gennem 
shredderen, så sorteres først alle jerndelene fra med 
en stor magnet, og derefter bliver andre typer metaller 
samt plastik sorteret fra, så de kan blive sendt til 
genanvendelse.
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OM HJ HANSEN
HJ Hansen blev grundlagt i 1829 af 

grosserer Jørgen Jacob Limkilde i  

Vestergade i Odense, hvor virksom- 

heden den dag i dag driver en vin- 

handel.

I 1861 overtager sønnen Clemens 

Limkilde købmandsforretning, og de 

første spæde skridt bliver taget mod 

HJ Hansens genvindindingsindustri 

med handel af klude, glasskår, ben 

og jern.

I 1888 overtager Clemens Limkildes 

fætter, Hans Jørgen Hansen, styrin- 

Shredderen hos HJ Hansen skal have nye tænder ugentligt.

Opdeling: Shredderen sørger selv for at grovsortere de forskellige 
materialer fra hvidevarerne.

Hvidevarer i Vestdanmark, her kølemøbler, ender deres dage på 
havnen i Odense.

HJ Hansen opdeler metal i 400 varenumre

TEMA: 
Bæredygtighed 
– vores fælles 

ansvar

gen købmandsforretningen, og det  

er ham, der for alvor ser potentialet i 

handlen med klude og ben.

I 1890’erne udvikles handlen med jern 

og metal, og i 1930’erne udvides forret-

ningen til også at omfatte ophugning 

af biler.

Sidst i 1940’erne flytter genvindings- 

virksomheden ind ved Odense Kanal, 

og i løbet af 1960’erne udvides virk-

somheden markant.

I 1997 investerer HJ Hansen i en 

shredder, der giver betydelige fordele 

i forhold til genindvindingen af jern- 

 skrot, da man takket være shredderen 

kan opnå en renhedsgrad på op til 

99%.

I 1994 oprettes en miljøafdeling, som 

rådgiver kunder og medarbejdere.

I perioden 2002-2004 investerer HJ 

Hansen i et raffineringsanlæg, der kan 

sortere metaller og frasortere plastik. 

Raffineringsanlægget fornys i 2018,  

så man kan sortere de enkelte metal-

ler langt bedre.



BakingPro System®
Erfaringen gør forskellen

BakingPro er
Lynopvarmning 180°C på 4 min

Stabil temperatur 

Præcis varmefordeling

77L ovnrum

Flere bageniveauer

Ekstra store bageplader

Nye ovne og komfurer fra GRAM
GRAMs ovne og komfurer med BakingPro System® gør madlavningen 
både sjovere og nemmere og giver dig det bedste resultat. 

Sprøde kyllinger, lækre grøntsagstærter, flot og indbydende bagværk 
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Energimærket har sejret. Det er der 
ingen tvivl om hos forhandlerne, 
der oplever stor opmærksomhed 

blandt kunderne på budskabet om, 
at man sparer strøm ved at gå efter et 
produkt med et godt energimærke.

Det har helt sikkert en effekt, når 
man ser energimærket i al tydelighed 
på de enkelte produkter.

Men når det kommer til andre tiltag, 
så oplever man i butikkerne, at interes-
sen først bliver vakt, når den enkelte 
sælger kan fremhæve fordele ved at 
vælge mere bæredygtigt, for eksempel i 
forhold til madspild. Hos Bjerg Iversen 
i Odense er oplevelsen, at kunderne i 
nogen grad efterspørger køleskabe, der 
kan hjælpe med til at reducere mad-
spild, men at det ofte er sælgerne, der 
skal spore dem ind på det:

”Vi starter oftest med at spørge, om  

Energimærket er slået godt igennem hos 
forbrugerne, men bortset fra fresh-zoner 
halter det ellers med viden om bære-
dygtige tiltag.

FORBRUGERNE SKAL 
HJÆLPES PÅ VEJ

de spiser mange grøntsager, og så næv-
ner vi bæredygtigheden i at få nogle 
zoner, hvor man kan opbevare grønt- 
sager i lang tid, så man ikke skal kas-
sere dem. På den måde skal det ses som  
en investering i maden, for på den lange  
bane vil de skabe give en besparelse. 
Det bliver mere og mere udtalt, at folk 
går op i det”, fortæller Jesper Kyed, 
butikskonsulent hos Bjerg Iversen.

FRESH-ZONER HITTER

Hos Skousen Ørbækvej i Odense oplever 
indehaver Frank Meincke ligeledes et 
stigende salg af køleskabe med fresh-
zoner, ligesom salget af vaskemaskiner 
og opvaskemaskiner med autodosering 
er på vej op.

Jesper Kyed oplever i øvrigt, at de 
producenter, der arbejder meget med 
freshzoner er gode til at oplyse om 

fordele ved det over for forhandlerne.
Men for den almindelige forbruger 

går bevidstheden om bæredygtighed 
ikke meget længere end til strømfor-
brug og eventuelt madspild. Hvad 
angår genbrug i produktionen og bære-
dygtighed mere generelt, for eksempel 
at hvidevarerne er nemme at servicere, 
så er det kun de meget klimabevidste, 
der spørger ind til det.

Mens sælgerne kender fordelene ved, 
at produkterne er nemme at reparere  
eller genanvende, så er det altså ikke 
noget, som de fleste almindelige for- 
brugere i Danmark ved særlig meget 
om, og hos Skousen i Odense oplever 
man, at, hvis man ser bort fra energi-  
og vandforbrug, så er interessen i for- 
hold til bæredygtighed hos kunderne 
kun svagt stigende.

Et øget fokus på bæredygtighed ud-
adtil hos producenterne kunne poten- 
tielt skabe yderligere interesse i de mere  
bæredygtige produkter, og derved  
måske skabe større efterspørgsel efter 
disse produkter i butikkerne.     
 

TEMA: 
Bæredygtighed 
– vores fælles 
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Mens der hos producenterne er et stort fokus på at skabe en mere bæredygtig 

produktion og at komme med tiltag, der kan hjælpe forbrugerne på vej til øget bære-

dygtighed i hverdagen, er kendskabet til disse tiltag begrænset blandt de almindelige 

forbrugere. Her er det kun kendskabet til energimærket, der rigtig er slået igennem. 

Det viser en rundspørge blandt en række hvidevarebutikker i Odense.

BakingPro System®
Erfaringen gør forskellen

BakingPro er
Lynopvarmning 180°C på 4 min

Stabil temperatur 

Præcis varmefordeling

77L ovnrum

Flere bageniveauer

Ekstra store bageplader

Nye ovne og komfurer fra GRAM
GRAMs ovne og komfurer med BakingPro System® gør madlavningen 
både sjovere og nemmere og giver dig det bedste resultat. 

Sprøde kyllinger, lækre grøntsagstærter, flot og indbydende bagværk 
og ikke mindst lynhurtig opvarmning af ovnen til 180 °C  på bare 4 min. 
Ovnen er på hele 77 liter, hvilket har givet plads til ekstra store bage-
plader og dermed mulighed for at tilberede flere retter på samme tid.

BakingPro System®www.gram.dk



20 HVIDVARE-NYT 1  •  2020

Et nyt direktiv fra EU skal gøre op med køb-
og-smid-væk-kulturen til gavn for forbrugerne 
og for miljøet. Retten til reparation er blevet 
et hot emne, og landet over skyder repair-
caféer op, hvor frivillige hjælper folk 
med at få repareret alt fra elektronik 
til tøj og cykler. Foto: JM.

KAN DANMARK GØRE MERE …
Ja, Den Jydske Håndværkerskole i 

Hadsten og APPLiA Danmark har sat 

gang i et forløb, så fremtidens service-

teknikere (montører) er klædt bedre 

på til opgaverne – og til at udnytte 

det digitale potentiale i reperation af

de nye hvidevarer.

Uddannelsesforløb er under opdate-

ring, både for unge og for efterud-

dannede.

På samme måde er skolens materiel 

under nødvendig fornyelse, så det 

lever op til tidens krav om reparation. 



21HVIDVARE-NYT 1  •  2020

➔

TEMA: 
Bæredygtighed 
– vores fælles 

ansvar

AF HENRIK EGEDE

En menneskeret er det ikke. 
Men følelserne har været i kog  

  – bl.a. i Frankrig – gennem nogle  
år, når forbrugerne har krævet ”right  
to repair”.

Nu kommer der så konkret handling 
på europæisk plan. 

Et nyt eco-design direktiv fra EU 
skærper fra 2021 kravene til producen-
terne, som allerede i dag konkurrerer 
på livet løs om holdbare og bæredygtige 
produkter.   

For branchen og dens aktører er det 
ny eco-design direktiv velkomment – så 
længe forbrugerens sikkerhed er i orden. 

Det ny EU-direktiv slår fast, at produ-
center i en årrække skal kunne levere 
reservedele til et produkt, der er sat på 
markedet.

Ti år for vaskemaskiner og vask/tør, 
syv år for de øvrige produkter. Der er vel 
at mærke tale om ti år efter at den sidste 
enhed er sat på markedet. Så i realiteten 
er perioden længere end ti år … 

POSITIV REAKTION 

APPLiA tager positivt imod det ny direktiv.
Det er vigtigt, at produkter repareres  

– og repareres rigtigt. Reparation skal 
finde sted af sagkyndige, enten fra pro-
ducenten selv eller andre, der er profes-
sionelle inden for reparation. Forbruge-
rens sikkerhed er det vigtigste.

Det ny direktiv kan ses som et skridt 

RETTEN TIL AT REPARERE
på vejen mod en mere cirkulær kultur 
og større bæredygtighed, da det aktivt 
lægger op til at forlænge levetiden på 
produkterne.

Når det er sagt, så kan man diskutere, 
hvor stor forandringen egentlig er.  
Reparation og ”after sales” har i mange  
år været en integreret del af APPLiA-
virksomheders arbejde.  Også i Danmark, 
hvor branchens servicechefer har deres 
egen gruppe i APPLiA-regi. 

Det er vigtigt for producenterne at  
holde god kontakt med forbrugeren –  
og derfor er der mindst 32.000 personer 
over hele Europa beskæftiget med dag- 
lig reparation af hvidevarer. I Danmark 
er der måske tale om ca. 600 personer, 
der lever af reparation af hvidevarer. 

HVIDEVARER KAN IKKE 

REPARERES

Det er en almindelig antagelse, at hvide-
varer er blevet køb-og-smid væk og ikke 
kan repareres.

Et par faktuelle oplysninger modsiger 
eller nuancerer dette. Vaskemaskiner 
står, ifølge Energistyrelsen, i gennemsnit 
mere end ti år hos forbrugeren. 

77% af europæiske forbrugere er 
positive over for reparation – og 81% af 
henvendelser omkring reparation fører 
faktisk til, at produktet repareres.

Omkostningen ved reparation kan 
opdeles, og den viser, at den største del – 

42% er løn til arbejdskraft, 37% er  
selve reservedelen, mens 16% er trans-
port og 5% er uspecificeret.

Producenterne har ikke monopol 
på reparation. I en lang række tilfælde 
betjener producenter sig af professio-
nelle, uafhængige samarbejdspartnere, 
som har samme adgang til de rigtige 
reservedele.

Udlån af reservedele er straks svæ-
rere, når det gælder udlån til private 
eller repair-cafeer. Her er det vanske- 
ligt at håndtere ønsket om, at forbrug-
eren også har sikkerhed for det pro-
dukt, der repareres. 

GØR DET SELV

Der er ingen tvivl om, at gør-det-selv 
(DIY) bliver mere udbredt. 

For simpel vedligehold og ”trouble 
shooting” af et produkt er der i dag 
masser af information – i manualer og 
på nettet. Forbrugeren kan ofte nemt 
selv ordne det mest enkle, fx tømning 
af filtre.  

Ordentlig vedligeholdelse – fx afkalk-
ning af kaffemaskinen eller skift af filter 
i opvaskemaskinen/vaskemaskinen –  
er oftest nøglen til at langt produktliv.  
En række producenter har DIY redskaber  
til rådighed, som kræver et minimum  
af teknisk snilde.

Så inden for reparation er hovedreg-
len: stor reparation kræver professionel 
assistance, mindre reparation kan ord-
nes af forbrugeren selv, med hjælp fra 
trykt manual eller internet.                    

Kan min vaskemaskine repareres? Svaret er ja. 

Og svaret bliver mere konkret med et nyt eco-design direktiv 

fra 2021.

KAN DANMARK GØRE MERE …?
Ja, APPLiA Danmark har anbefalet, at borgerne skal kunne trække udgifter til repa-

ration af hvidevarer og elektronik fra i forbindelse med håndværkerfradraget (Bolig-

jobordningen). 

Det forslag fremsætter vi igen og igen på industriens vegne – når svenskerne kan 

det, må vi også kunne det. Det ville være et godt incitament til at igangsætte mere 

reparation. 

Det Økologiske Råd og Dansk Affaldsforening har anbefalet at fjerne momsen på 

reparation af visse produkter – et lignende forsøg på at øge forbrugerens økono- 

miske incitament. 

FIRE AF FEM GÅR 
REPARATIONSVEJEN
81% af henvendelser omkring repara-

tion i Europa fører faktisk til, at pro-

duktet repareres. I Europa er 32.000 

personer beskæftiget med reparation 

af hvidevarer. 
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AF: JAKOB LARSEN MEDGYESI

Men branchen arbejder også med 
bæredygtighed på en lang række 
andre områder, og netop inno- 

vation inden for bæredygtighed har 
de seneste år været fremherskende i 
de mange, nye produkter, der hvert år 
kommer på markedet.

AUTODOSERING

De seneste år er der kommet flere  
og flere opvaskemaskiner og vaske- 
maskiner med autodosering af vaske- 
og opvaskemiddel. Ikke alene gør det 
det nemmere forbrugerne, da de ikke 
behøver at fylde på ved hver enkelt 
vask eller opvask, det sikrer også, at 
man kun bruger netop den mængde, 
der er brug for. Da rigtig mange af os 
overdoserer mængden af vaskepulver 
eller bruger tabs til opvasken, så sikrer 

HVAD GØR BRANCHEN?
 

man på den måde, at der ikke bliver 
overdoseret.

Dette er til gavn for både pengepun-
gen og miljøet, da der på den måde  
bliver udledt færre sæberester.

ZONER FORLÆNGER 

HOLDBARHEDEN

BioFresh, CrispZone, Fresh Zone, 
0-zone, hydrofresh, coolbox – kært 
barn har mange navne. Fælles for dem 
alle er, at de kan være med til at for-
længe holdbarheden af både grøntsa-
ger og af kød. Nogle af dem giver blot 
en lavere temperatur, så stegen kan 
holde længere. Andre sørger for den 
rette temperatur, kombineret med høj 
luftfugtighed, så holdbarheden forlæn-
ges betydeligt på grøntsager. Andre 
sørger for en lavere luftfugtighed, så 

oste og salamier kan holde længere.
Mange af dem kan desuden justeres 

efter behov, så skuffen sørger for det 
helt rigtige klima til de fødevarer, man 
placerer i den. Derved forbedrer man 
holdbarheden og stopper potentielt 
madspild.

PLASTFILTRE

Når man vasker tøjet, ryger der auto-
matisk en masse små partikler af det, 
som bliver skyllet ud sammen med 
spildevandet fra vaskemaskinen. Når 
man vasker naturlige materialer, er  
det ikke noget væsentligt problem, da 
de er biologisk nedbrydelige.

Men når man vasker kunstige stoffer 
som polyester og elastan, så bidrager 
man til belastningen af havmiljøet, for 
her er det mikroplast, der ryger med  

Autodosering af vaskemiddel og opvaskemiddel reducerer over-
forbruget af kemikalier.

I hvidevarebranchen har bæredygtighed længe været et konkurrenceparameter, ikke 

mindst takket være energimærkningen. Det er let at formidle budskabet til forbrugerne

om, at ét produkt er mere energirigtigt end et andet.

Verdenshavene svømmer med PET-flasker, da de færreste lande har 
en pantordning som den danske. Derfor giver det mening, at man gen-
bruger PET-flaskerne, hvor man kan - for eksempel i vaskemaskiner.
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ud i vandet. Det er er til skade for dyre- 
livet i havet, da mange fisk vil spise de 
bittesmå plastpartikler.

Men enkelte producenter er begyndt 
at arbejde med filtre til mikrofibre, der  
sørger for, at de små plastpartikler bli- 
ver filtreret fra, så de ikke ryger med 
vandet ud.

GENBRUGSMATERIALER I 

PRODUKTIONEN

I mange lande er brugen af engangs- 
flasker uden pant et alvorligt problem, 
for de ender ofte i naturen, hvor det  
tager op mod 500 år for plastikflasker 
at blive nedbrudt – og som så meget 
andet plastik i naturen, ender de med  
at blive til mikroplast.

Men PET-flaskerne er lavet af en flek- 
sibel plasttype, der relativt nemt kan 
genbruges til andre formål, og her kan 
man finde eksempler på hvidevare-
producenter, der bruger genanvendte 
PET-flasker til produktion af kar til 
vaskemaskiner.

SKÅNSOM TØJVASK

Det slider på tøjet, når det bliver vasket 
og tørret. Derfor arbejder mange pro- 
ducenter på at gøre vaskeprocessen 
mere skånsom, så tøjet kan holde læng- 
ere, uden at blive slidt eller miste farve, 
for eksempel med indbyggede blød-
gøringsanlæg i vaskemaskinerne, der 
fjerner kalk fra vandet.

Da modebranchen er blandt de mest 

Fresh-zoner kan forlænge holdbarheden af fødevarer betydeligt. Den rette tøjvask kan forlænge holdbarheden af tøjet.

Hvis køleskabet kan 
sige til, når udløbs-
datoen på maden 
nærmer sig, så 
bliver chancen for,  
at den ender i  
skraldespanden 
mindre.

forurenende industrier i verden,  
giver det rigtig god mening at sørge 
for, at man kan bruge tøjet i længere 
tid.

SMARTE KØLESKABE

De fleste kender situationen, hvor  
man finder en gammel madrest bag- 
erst i køleskabet, eller når noget  
glaskonserves ser alt andet end ind- 
bydende ud, fordi man har glemt alt 
om, hvornår det egentlig var, man 
åbnede det.

Men enkelte køleskabe kan i dag 
minde én om, at det måske er på tide  
at få brugt en madvare. Det kræver 
naturligvis, at man registrerer den,  
når man sætter den på køl eller åbner 
glasset, men så kan køleskabet til  
gengæld også give besked, når den  
skal bruges.

Når køleskabet har styr på indhold- 
et, så kan et smart køleskab endda  
komme med forslag til retter med  
de ingredienser, man har i det – så 
man også på den måde kan reducere  
madspild.     
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FÅ OP TIL

      800KR.
I RABAT PÅ NESPRESSO-MASKINER & FÅ

50 KAFFEKAPSLER
VED KØB AF 

50 KAFFEKAPSLER*

* • DKK 100,- rabat ved købspris fra DKK 599,-
• DKK 300,- rabat ved købspris fra DKK 999,-
• DKK 500,- rabat ved købspris fra DKK 1.899,-
• DKK 800,- i rabat på alle Vertuo-ka� emaskiner fra DKK 1.699,- i perioden 23. marts – 3. maj 2020. Ka� ekapslerne indløses ved 
registrering af maskinen hos Nespresso og ved køb af min. 50 ka� ekapsler (se vilkår og betingelser på www.nespresso.com/dk/da/tilbud). 
Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

ET UIMODSTÅELIGT TILBUD 
TIL HYGGELIGE KAFFESTUNDER
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AF HENRIK EGEDE

Vores håndtering af WEEE – eller på 
godt dansk – el-skrot er et tegn på, 
hvor bæredygtige vi rent faktisk er. 

NYE ELEMENTER I WEEE 

Reglerne for WEEE er enkle: Kommu- 
nerne har ansvaret for at samle fx brug- 
te hvidevarer ind hos borgerne. Produ-
centerne har ansvaret for, at indsam-
lede materialerne genanvendes.

Siden producentansvarets start i 
2005 har der været fokus på indsamling 
og indsamlede mængder – hvor meget 
elektronik-skrot havner rent faktisk i de 
rigtige hænder og bliver til genanven-
delige råstoffer?

Det fornuftige fokus vil der også være  
fremover – men der kommer i 2020’er- 
ne nye elementer, som har betydning 
for miljøet.  

Affaldsstrømmen skal deles i to, så 
noget rent faktisk som nu er affald, men 
andet pilles ud og forberedes til gen- 

brug via reguleret gensalg til forbrug- 
erne. Et par virksomheder – De Grønne 
Hvidevarer og Recirk – afprøver allerede 
dette forretningskoncept.

Desuden vil der i midten af det ny 
årti også komme producentansvar på 
emballage.

APPLIAS ØNSKER 

Miljøminister Lea Wermelin (S) frem- 
satte i februar udkast til en rammelov 
for den danske implementering af det 
europæiske WEEE system. Derefter  
skal detaljerne ordnes i en række be-
kendtgørelser. 

APPLiAs ønsker, fremsat i vores hø-
ringssvar, til fremtidens danske WEEE-
system ser således ud:

Vi finder, at producenten/salgsleddet 
skal have mulighed for at lægge en evt. 
synlig miljøafgift på fakturaen.

Vi lægger vægt på, at der kommer et  
marked for genbrugte produkter, fx 

hvidevarer. Dette marked skal drives på 
markedsvilkår af små og store virksom-
heder, der har certifikation. Forbruge-
ren skal have samme klare rettigheder 
som ved køb af nyt.

Vi lægger vægt på, at data om WEEE 
bliver så gode som muligt – og at rap-
porteringen bliver så enkel som mulig.

Sidst, men ikke mindst, lægger vi 
vægt på, at myndighederne fører aktivt 
tilsyn med området, så der kommer 
mærkbare sanktioner til virksomheder, 
der burde deltage, men ikke gør det.  

I dag forsvinder næsten 40% af de 
markedsførte mængder – simpelthen 
fordi der er værdi i el-skrot, og fordi 
produkterne ikke kan spores sikkert 
nok. 

Med et reguleret marked for genbrug 
og et mere aktivt tilsyn er der grund  
til at tro, at Danmark kan forbedre 
sin bæredygtighed, når det gælder  
elskrot.   
 

AKTIVT TILSYN 
MED EL-SKROT 

Kommunerne skal sørge for 
indsamling af fx kølemøbler. 
Producenterne skal sørge 
for, at de bliver genanvendt, 
som her hos HJ Hansen i 
Odense. Foto: JM.

Miljøminister Lea Wermelin (S) 
fremsætter i foråret en ramme-
lov for implementering af WEEE. 
Foto: Steen Brogaard.

En vigtig komponent i fremtidens bæredygtige kultur er, at vi 

kan genbruge råstoffer. Derfor er det ikke lige meget, hvad 

der sker med vores udtjente køleskabe, vaskemaskiner og 

mobiltelefoner.
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ENERGI: TRUMP TÆLLER TIL TI
”Nogen her, der har købt en ny opvasker?”. ”Det er jeg ked af. 
Den er værdiløs!”.

USAs præsident Donald Trump førte i januar kampagne for, 
at alt var bedre før i tiden. Præsidenten bragte energirigtige 
opvaskemaskiner i globalt fokus på et vælgermøde i Milwau-
kee.

”Du skal vaske dine tallerkener ti gange - og så er de ikke 
engang rene”, lød det videre.

Trump vil angiveligt slække 
på energikrav og tillade større 
vandforbrug for opvaskemaskiner 
i USA.

Ti er i øvrigt også et nøgletal 
for den europæiske industri. 
Ifølge APPLiA Europe bruger en 
moderne opvaskemaskine ti gange 
mindre vand end opvask i hånden.

REGLER FOR GRØN MARKEDSFØRING
Der er ikke frit slag for producenter at markedsføre sig som 
grønne og miljøvenlige – og netop i 2020 har de nordiske for-
brugerombudsmænd besluttet at have fokus på overtrædelser 
af lovgivningen på dette felt.

En række regler gælder – primært at faktapåstande skal 
være korrekte, og miljøeffekt skal 
kunne dokumenteres. 

”Der skal foreligge dokumentation 
for produktets relative miljømæssige 
fordele sammenlignet med andre 
lignende produkter”, hedder det i For-
brugerombudsmandens vejledning. 

APPLiA Danmark tager emnet un-
der behandling på foreningens bran-
chedag torsdag den 16. april 2020.

MICHELIN MOD MADSPILD
Michelin uddelte i februar stjerner til en række af de bedste 
restauranter i Danmark, som noget nyt har Michelin indført 
et mærke for bæredygtighed – en fem-stjernet kløver, der gives  

til de restauranter, der i særlig grad 
fremmer bæredygtighed i deres køk-
kener. Det kan bl. a. være at begrænse 
madspild, dyrke og bruge lokale af- 
grøder og prioritere økologi.

INGENIØREN: 
FOKUS PÅ EL-SKROT
Fagbladet Ingeniøren satte  
i februar i en række artikler 
fokus på indsamlingen og  
genanvendelsen af el-skrot  
– især hvidevarer.

Et nyt marked for genbrug- 
te produkter er som tidligere 
omtalt her i bladet på vej – 
med aktører som norske  
’Recirk A/S’ og danske ’De 
Grønne Hvidevarer’.

”Vi skal genbruge og gen- 
anvende meget mere, end  
vi gør i dag”, siger miljø- 
minister Lea Wermelin til 
Ingeniøren.

Et lovforslag er på vej i marts, hvorefter virksomheder i 
genbrugsmarkedet kan certificeres.

”De certificerede virksomheder får mulighed for at ind- 
samle direkte hos husholdningerne. Det giver mulighed  
for at indsamle mere forsigtigt, så mere kan genbruges –  
og incitament for virksomhederne til at investere i nye  
genbrugs- og genanvendelsesløsninger”, siger ministeren.

Hvis alle havde et forbrug som danskere, 
ville vi have brug for tre-fire jordkloder.

TEMA: 
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ansvarNYE ENERGIMÆRKER 
PÅ VEJ
Fra 1. marts 2021 vil der være nye energimærker på køleskabe, 

vaskemaskiner, opvaskemaskiner, TV-skærme og lamper. 
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Allerede fra november 2020 er producenter forpligtet til at vedlægge både det 
reskalerede og det aktuelle energimærke i emballagen. 

Hvis produktet sælges inden 1. marts 2021 vil forbrugeren således se to energi- 
mærker med forskellige energiklasser og ikoner. Efter 1. marts 2021 gælder kun de  
nye mærker, hvor C ofte vil være bedste kategori. 

En række forbrugerrettede kampagner vil sikre, at forbrugeren både i mellemfasen 
og efter introduktionen af nye mærker har så godt overblik som muligt. 
 

➔

info@witt.dk | www.witt.dk

Når funktionalitet, minimalistisk design og teknologi kombineres,
skabes den ultimative løsning...
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TIPS OG TRICKS 
TIL EN BÆREDYGTIG HVERDAG

 KØKKENET

➼ BRUG ØKOPROGRAM

Opvasken tager længere tid, men til gengæld sparer 
man vand og strøm.

➼ BRUG SVANEMÆRKET OPVASKEMIDDEL

Reducer miljøpåvirkningen ved at bruge svanemær-
ket opvaskemiddel.

➼ DROP OVNEN

Brug mikrobølgeovnen, brødristeren eller bordov-
nen i stedet for ovnen, når du kan – det kræver 
langt mindre energi end at skulle varme et stort 
ovnrum op.

➼ DROP KOMFURET

Brug elkedlen i stedet for komfuret, når du skal 
koge vand – også når du skal varme vand til pasta.

➼ VÆLG DET RIGTIGE BLUS

Vælg et blus på komfuret, der passer til gryden. Det 
er spild af energi at bruge et for stort blus.

➼ LUK DØREN

Undlad at lade køleskabsdøren eller fryseren være 
åben unødvendigt, da det kræver energi at få tem-
peraturen ned igen.

➼ SPAR PÅ KØDET, SPIS EFTER ÅRSTIDEN, 

KØB LOKALT

Spis mindre kød og flere grøntsager – det er bedre 
for miljøet. Og vælg frugt og grønt efter sæsonen – 
det kræver meget energi at producere en tomat om 
vinteren, og den smager ikke lige så godt. Og hvis 
man køber lokale råvarer, så sparer man den lange 
transport.

➼ BEKÆMP MADSPILD

Udnyt råvarerne fuldt ud, vælg et køleskab med 
funktioner, der forlænger levetiden på råvarerne, 
og frys rester ned. Danske forbrugere smider ifølge 
Fødevarestyrelsen omkring 260.000 ton mad ud 
om året!

 VASK

➼ BRUG ØKOPROGRAM

Vasken tager længere tid, men til gengæld sparer man vand og 
strøm.

➼ DROP SKYLLEMIDLET OG BRUG EDDIKE

Skyllemidlet er ikke godt for naturen og indeholder ofte parfume. 
Eddike er med til at fjerne kalk fra tøjet, neutraliserer lugt og blød-
gør også – dog ikke lige så godt som skyllemiddel.

➼ BRUG DEN RETTE MÆNGDE VASKEMIDDEL

For meget vaskemiddel belaster naturen unødigt og efterlader 
rester i tøjet. For lidt vaskemiddel kan resultere i, at tøjet ikke bliver 
ordentligt rent. 

➼ AFKALK MASKINEN

Vaskemaskinen bør afkalkes en gang om måneden. Det sikrer en 
længere levetid på maskinen, og du sparer op til 20% af energifor-
bruget.

➼ BRUG SVANEMÆRKET VASKEMIDDEL

Reducer miljøpåvirkningen ved at bruge svanemærket vaskemid-
del. Risikoen for at rester af vaskemiddel generer huden bliver også 
reduceret.

➼ VASK VED LAVERE TEMPERATURER

Det er bedre for både tøj og miljø. Men husk at tjekke, om vaskepul-
veret kan bruges ved lavere temperaturer, og husk at visse ting bør 
vaskes ved højere temperaturer for eksempel undertøj og sengetøj.

➼ HÆNG TIL TØRRE

Hæng tøjet til tørre i stedet for at bruge tørretumbleren hver gang. 
Gør man det udenfor, så dufter vasketøjet godt, og man sparer en 
masse energi.

➼ TØM FNUGFILTERET

Fnugfilteret bør tømmes hver gang, man har brugt tørretumbleren,  
da det ellers kan skabe tilstopning, som kan forlænge tørretiden 
unødigt.

➼ PLACER MASKINEN KORREKT

Vaskemaskinen skal stå helt plant, da maskinen ellers belastes ved 
centrifugering.

Brug 
svanemærket 

opvaskemiddel

Vask ved 
lavere temperaturer

Vælg det 
rigtige blus
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TIPS OG TRICKS 
TIL EN BÆREDYGTIG HVERDAG

 NÅR DU KØBER NYT

➼ ER DET VIRKELIG NØDVENDIGT?

Det kræver mange ressourcer at producere nye hvidevarer, og selvom man får nyt køkken, så kan de 
eksisterende installationer måske godt bruges.

➼ AFLEVER PÅ GENBRUGSSTATIONEN.

Det gamle apparat skal altid afleveres på genbrugsstationen eller stilles ud til afhentning. Derved sikrer 
man, at alt, hvad der kan genanvendes bliver det, og at resten bliver bortskaffet på forsvarlig vis.

➼ HOLD ØJE MED ENERGIMÆRKET

Der er mange penge at spare på energiforbruget, hvis man holder godt øje med energimærkningen på pro-
duktet. Gå gerne efter produkter med en god energimærkning.

➼ KAN VAREN REPARERES NEMT?

Der er stigende fokus på reparerbarhed af elektroniske produkter, og mens man som almindelig forbruger 
ingen chance har for at gennemskue, om et produkt er nemmere at reparere end et andet, så hjælper det, 
hvis man spørger ind til det hos forhandlerne. Det vil skabe et stigende pres på producenterne. 

 NÅR NOGET GÅR I STYKKER

➼ KAN DET REPARERES?

Det kræver langt flere ressourcer at producere en helt ny vaskemaskine, end det kræver at producere en eventuel 
reservedel.

➼ KAN DET SVARE SIG AT REPARERE?

Omkostningerne ved en reparation kan blive for høje, og måske drejer det sig om et ældre produkt, der sluger 
meget strøm. Her kan man med fordel se på, om det kan svare sig med et nyt produkt.

➼ KAN EN REPAIR-CAFÉ HJÆLPE?

Rundt om i landet finder man mange repair-caféer, hvor frivillige hjælper med at reparere alverdens ting, der 
er gået i stykker. Så hvis elapparatet ikke dur, så kan man eventuelt søge om hjælp her.

➼ HUSK AT AFLEVERE PÅ GENBRUGSSTATIONEN

Alt, hvad der har med el at gøre skal sendes til genanvendelse. Der er mange ressourcer, der går til spilde, hvis 
elapparaterne blot smides ud, ligesom de kan belaste miljøet, hvis de blot sendes til forbrænding. 

➼ KAN DET BRUGES TIL RESERVEDELE?

Hvis kaffemaskinen er gået uigenkaldeligt i stykker, så er det fristende blot at sende den på genbrugsstationen. 
Men måske kan nogen bruge kanden. Overvej, om andre måske kan bruge produktet.
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Kan det svare sig 
at reparere?

Bekæmp 
madspild

Aflever på 
genbrugsstationen

Spar på kødet, 
spis efter årstiden, 

køb lokalt

Hold øje med 
energimærket

Vælg det 
rigtige blus

TEMA: 
Bæredygtighed 
– vores fælles 

ansvar



Bæredygtig
Performance

PURE D8.2

75% genbrugsplast.
100% holdbarhed.

Med en mindful tilgang til vores planet har vi skabt en støvsuger af 
75% genbrugsmateriale. Uden at gå på kompromis med kvaliteten.

PURE D8.2 er en kraftig og intelligent støvsuger. Den avancerede 
SmartMode teknologi registrerer gulvtypen og justerer automatisk 
sugestyrken.

PURE D8.2 er desuden lydsvag med PureSound systemet.

Se mere på www.Electrolux.dk 
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EN ROOMBA MED ARME?

Ikke i år og ikke næste år, men det er 
den slags prototyper, der arbejdes på i 
iRobot, den Massachussetts-baserede 
virksomhed bag bl. a. Roomba.

Colin Angle, CEO for virksomheden, 
kunne på Consumer Electronics Show 
2020 i Las Vegas afsløre, at der arbejdes 
på en robot med arme, der kan udføre 
komplekse opgaver i hjemmet, fx. va-
sketøj, opvask og servering af mad.

iRobot har tidligere eksperimenteret 
med robot-arme uden at kunne finde 
anvendelse for produkterne – men 
Colin Angle fastslog på CES, at ny 
teknologi nu gør den slags apparater 
mulige. Nye produkter med robot-arme 
vil i givet fald tidligst ramme markedet 
”om fem år”. 

CES 2020: 

IROBOT MED ARME   

SAMSUNG-KØLESKABE PÅ 

CES 2020

Samsung deltog i CES i Las Vegas under 
mottoet ”The Age of Experience”.

En del af Samsungs hvidevarer er 
nu opgraderet med kunstig intelli-
gens - bl. a. er Family Hub køleskabet 
udrustet med AI-drevne forbedringer, 
så forbrugeren via køleskabsdøren 
kan planlægge måltider, dele video-
materiale og styre hjemmets øvrige 
apparater.

Samsungs Bespoke-køleskabsserie 
handler ikke længere  kun om farvevalg 
på køleskabsdøren, men også om indi-
viduel tilpasning af funktioner inden 
i køleskabet - alt efter forbrugerens 
aktuelle behov for temperaturzoner. 

Endelig præsenterede Samsung 

CES-messen i Las Vegas 2020 åbnede igen-igen døren til fremtiden 

– her tre eksempler:

Planta - et skab for urter og grønt – 
samt Cube, et mini-køleskab. 

 
CES 2020: 

YUMMLY FRA WHIRLPOOL

Whirlpool vandt prisen for bedste køk-
kentilbehør på CES 2020 – ifølge både 
Business Insider og Digital Trends.

Yummly er Whirlpool’s digitale plat-
form for opskrifter og madlavning – og 
inden for Yummly lancerede Whirlpool 
på CES et intelligent stege-termometer, 
der sender din smart phone opdateret 
information om tilberedningen i ovnen. 

Termometret angiver temperatur på 
både fødevarer og ovn, så kyllingen 
eller flæskestegen ikke bliver tør. Hvis 
opskriften indeholder et skift i tempera-
tur, klarer Yummly også dette.
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Bæredygtig
Performance

PURE D8.2

75% genbrugsplast.
100% holdbarhed.

Med en mindful tilgang til vores planet har vi skabt en støvsuger af 
75% genbrugsmateriale. Uden at gå på kompromis med kvaliteten.

PURE D8.2 er en kraftig og intelligent støvsuger. Den avancerede 
SmartMode teknologi registrerer gulvtypen og justerer automatisk 
sugestyrken.

PURE D8.2 er desuden lydsvag med PureSound systemet.

Se mere på www.Electrolux.dk 
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The WMF KITCHENminis® Color Edition saves space, 
resources and energy while giving a lot of style to 
your kitchen – and 100 % performance.

/ New stylish graphite color for Aroma Coffee Maker Thermo to go, 
 1-slice toaster and water kettle 0.8 l
/ Ideal for single and two-person households
/ Revealing a love for detail in terms of design and functionality

wmf.com 

Small helpers 
in great 
new colors.



DEN TREDOBBELTE OPSKRIFT 
PÅ ET SUNDERE LIV
Hvad er det vigtigste i en sund livsstil? Maden. Men det er 
ikke nok kun at være opmærksom på kvaliteten af de varer, 
man køber. Den måde, maden konserveres og tilberedes på, 
er lige så vigtig.

Smeg tog udgangspunkt i disse daglige behov ved udviklin-
gen af Vitality System.

Med Smegs Blast Chiller kan man f.eks. fryse årstidens 
frugter og bruge dem senere i børnes yndlingssnacks – også 
om vinteren.

Med vakuumskuffen kan man opbevare lækker frisk fisk i 
længere tid og gemme den til en særlig lejlighed, uden at den 
mister sin oprin-
delige smag.

Og til hoved-
retten? Dampov-
nen kan bruges 
til at tilberede 
velsmagende 
laks med vaku-
umkogte ris – en 
ret, der har en 
dejlig, naturlig 
smag uden tilsat 
fedt.

Samtidig be-
vares vitaminer, 
mineraler og an-
dre næringsstof-
fer i råvarerne.

Med Pure F9-B, Electrolux’ første ledningsfrie støvsuger med 
pose, er hygiejnen, fleksibiliteten og effektiviteten helt i top. 
Pure F9-B s er så fleksibel og skånsom, at den kan bruges den 
fra gulv til loft, på vægge, hylder, gardiner og i sofaen, så man 
får mere tid og et renere hjem. 

GØR RENT FRA GULV TIL LOFT

Med Pure F9-B får man kraften fra en traditionel støvsuger 
med pose, kombineret med friheden fra en ledningsfri støv-
suger og letheden fra håndstøvsugeren. På én enkelt opladning 
klarer støvsugeren hele hjemmet.

Støvsugerens smarte 3-i-1-mundstykke sikrer, at du effektivt 
og skånsomt kan støvsuge på alle slags overflader.

EFFEKTIV OG SKÅNSOM 

Støvsugerens 180˚ EasySteer™ styringssystem gør det utroligt 
nemt at komme rundt på alle typer tæpper og gulve. Med et let 
drej i håndtaget drejes mundstykket skarpt, så man nemt kom-
mer rundt om møbler og andre forhindringer.

ELECTROLUX LANCERER LEDNINGSFRI STØVSUGER

LIEBHERR BEDST I TEST
I mere end 60 år har tyske Liebherr specialiseret sig i køle-/
fryseskabe i høj kvalitet, og nu har Liebherr-fryseskabene 
SGN 3036 og SGNef 3036 for 3. år i træk vundet ’Bedst i test’ 
fra Forbrugerrådet TÆNK og dets svenske sidestykke Råd & 
Rön – hhv. 2017, 2018 og igen i 2019. 

Et af de vigtigste testparametre er at kunne holde den 
korrekte temperatur i hele skabet, også når den omgivende 
temperatur ændres. Fryseskabene fra Liebherr holder den 
satte temperatur – også i de øverste skuffer, hvilket differen-
tierer sig fra andre modeller på markedet. 

SGN 3036 og SGNef 3036 er støjsvage fryseskabe med 
meget høj brugervenlighed. Fryseskabene er også beregnet  
til en Side-By-Side løsning,

SMEG KØBER LA PAVONI
Smeg kunne i efteråret annoncere købet af La Pavoni, en hi- 
storisk virksomhed, der producerer kaffemaskiner til privat 
og professionel brug.

La Pavoni, som blev grundlagt i 1905 og er baseret i Milano,  
er blevet en førende producent af espressomaskiner ved at 
konkurrere på high-end-markedet. Virksomheden er kendt 
for produkter af høj kvalitet, og målet er, at købet skal skabe 
synergier, der vil styrke begge virksomheder.

Dette køb vil strategisk give de to virksomheder mulighed  
for at dele deres knowhow og fælles passion for deres 
produktsortimenter, sætte fokus på design og detaljer og 
samtidig styrke den kva-
litet, der ligger i "Made in 
Italy".
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The WMF KITCHENminis® Color Edition saves space, 
resources and energy while giving a lot of style to 
your kitchen – and 100 % performance.

/ New stylish graphite color for Aroma Coffee Maker Thermo to go, 
 1-slice toaster and water kettle 0.8 l
/ Ideal for single and two-person households
/ Revealing a love for detail in terms of design and functionality

wmf.com 

Small helpers 
in great 
new colors.
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SKAL DU BLENDE ELLER JUICE?
The Bluicer fra Sage klarer begge dele i én maskine.

Om du skal blende eller juice afhænger af formålet og råvarerne. En juicer 
presser saften ud af frugt og grøntsager, hvorimod en blender hakker og purerer 
ingredienser som nødder, bær, bananer, linser, fars, etc. og giver mere bastante 
og cremede teksturer. Nu kan du både blende og juice - bluice - på samme ma-
skine. Med Sage 3X Bluicer Pro kan du blende friskpresset juice med fx blendede 
smoothies og derved afprøve helt nye opskrifter og sammensætninger.

DU KAN OGSÅ BLENDE I VAKUUM

Med en vakuumpumpe oven på blenderkanden kan du suge overskydende luft 
ud. Vakuumblendning giver bedre smag, færre luftbobler, mindre oxidering, 
flottere farve, en mere lækker konsistens og øget holdbarhed. Vakuumpumpen 
sælges separat.

HOBD: 
KOMBINATIONEN 
AF KOGEPLADE OG 
EMHÆTTE
Smeg præsenterer Hobd, den nye induk-
tionskogeplade med integreret, kraftig 
emhætte i et minimalistisk design.

Midt i den keramiske induktionskoge- 
plade – med fire kogezoner og ni effekt-
niveauer – er der en kraftig, integreret 
emhætte, som straks fjerner lugte. Udsug-
ningssystemet er dækket af et støbejerns- 
gitter, mens den keramiske glasoverflade  
på kogepladen er ekstremt slidstærk.

Dampe fra madlavningen suges ud gen-
nem et fedtfilter, der tåler opvaskemaskine 
og føres ud af huset gennem et rørsystem. 
Alternativt kan du vælge recirkulation ved 
at købe et specialdesignet kit (KITF6HOBD), 
hvor udsugningsluften renses med kerami-
ske filtre, der kun er 6 cm i højden og kan 
installeres i selv de mest moderne køkkener.

Samtidig er der et indbygget væskeopsam-
lingssystem, hvis uheldet er ude.

NU KAN VASKETØJET STYRKE DIT 
PARFORHOLD
I en undersøgelse udført af YouGov for Samsung siger næsten halvdelen  
(46 procent) af de adspurgte danskere, at den hyppigste årsag til skænderier  
omkring vasketøj handler om, hvis tur det er til at vaske. Heraf siger 18 pro- 
cent, at de ikke talte med hinanden resten af dagen efter en diskussion om 
vasketøj, og 11 procent siger, at de har talt dårligt om partneren på grund 
af vasketøj. Seks procent har endda forladt hjemmet resten af dagen som et 
resultat af skænderi omkring vasketøj. 
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CORONA-VIRUS 
UDSÆTTER EUROCUCINA

Eurocucina 2020 – messen i Milano, der sætter fokus på indbygningskøkkener 
– er blevet udsat på grund af den omsiggribende corona-virus.

Det meddeler arrangøren Salone del Mobile, Milano. 
Eurocucina 2020 var oprindelig planlagt til at blive afholdt 21.-27. april.
De nye datoer for Eurocucina er 16.-21. juni.
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MIELES FØRSTE  
LEDNINGSFRI 
STØVSUGER: 
TRIFLEX
På IFA i september kunne Miele annoncere 
deres første ledningsfri støvsuger nogen-
sinde: Triflex.

Nu er den smarte støvsuger endelig på det 
danske marked, og fleksibilitet og perfor-
mance er nøgleordene med den nye 3-i-1 
støvsuger, der gør støvsugningen nem-
mere i de vanskelige kroge af hjemmet, 
da den hurtigt kan omdannes til en 
håndstøvsuger.

Den brede, intelligente elektro-
børste tilpasser sig automatisk 
forskellige gulvbelægninger, og 
Li-Ion batteriet sikrer op til 
120 minutters støvsugning. 
Samtidig kan støvsugeren 
frit stilles oprejst på 
gulvet, hvis man skal 
holde en pause i 
støvsugningen.

WMF LANCERER PRODUKTER 
TIL KØKKEN-ALRUMMET

WMF kunne på Ambiente-messen i Frankfurt præsentere en 
række nye produkter i Ambient-serien, der skal være bindeled-
det mellem køkken og spisestue. Fælles for dem er, at der er 
lagt vægt på både funktionalitet og design, blandt andet med 
et behageligt, ambient lys.

SAMSUNG TILBYDER KONFLIKT-
LØSNING
For at hjælpe danskerne med at håndtere vasketøjskonflikter har Samsung 
lanceret tjenesten Clean your conflict – en webbaseret videotjeneste for par, 
der med hjælp fra en konfliktekspert får råd og værktøjer til at håndtere  
konflikterne, når de opstår.

”Hverdagskonflikter kan tære på vores relationer, og mange gange kan  
små irritationsmomenter udvikle sig til større konflikter. Den type situa- 
tioner kan presse os og svække vores evne til at lytte, forstå og tænke. 
Jeg lægger sammen med parterne en plan for, hvordan de kommer videre  
i konflikterne og styrker relationen”, siger Gustav Bates, konfliktekspert  
på www.cleanyourconflict.com. 

Tjenesten er tilgængelig på www.cleanyourconflict.com.

AMBIENT KØLE- OG VARMEPLADE

Ambient køle-og varmepladen er fremstillet af Cromargan® 
og ridsefast glas. Pladen har fire temperaturindstillinger fra 
50-110 grader til varme retter, og til kolde retter kan pladen 
holdes kold i op til to timer ved hjælp af det separate køleele-
ment. Køle-og varmepladen har ambient belysning med tre 
forskellige lys-niveauer.
 
AMBIENT AROMA DIFFUSER

Den nye Ambient Aroma diffuser er lavet af mat Cromargan® 
og fordeler din yndlingsduft rundt ud i rummet. Den kan  
indstilles til præcis den stemning, du ønsker med ambient lys  
i syv forskellige farver.

AMBIENT MULTI-STIK

For første gang har WMF lavet en elegant stikdåse til dine  
køkkenmaskiner. Stikdåsen er lavet i mat Cromargan® med  
3 stik, 2 USB-porte samt led-lys, som kan tændes og slukkes 
efter behov.

AMBIENT VÆKSTLYS TIL POTTEPLANTER

Det nye WMF vækstlys er blevet udviklet til at bruge sammen 
med Herbs@Home urtepotter. Vækstlamper har røde og blå 
LED-lys der sammen stimulerer væksten af planter og fremmer 
fotosyntesen. Lyset kan tændes og slukkes ved blot at røre på 
ydersiden af Herbs@Home potten.  
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AF HENRIK EGEDE

Hvidevare-året 2019 er nyt all-time 
rekordår for afsætning af hvidevarer og 
små elektriske husholdningsapparater. 
Med en snæver margin slår afsætningen 
i 2019 afsætningen i 2018.

Den samlede vækst målt i omsætning 
på samtlige produkter er 1,2%.

Der er derimod et fald i det samlede 
styksalg på 1%.

Altså: lidt færre styk sat på markedet 
i 2019 men til en lidt højere pris. 

MDA: 

INDBYGNING DRIVER VÆKSTEN

På hvidevarer (Major Domestic Appli- 
ances, MDA) er APPLiAs tal stort set 
markedsdækkende.

Her er der tale om et marked, der går 
i 0 i forholdt i til 2018. For nørderne:  
et fald til på 0,1% (i forhold til 2018) 
på styksalget. En vækst på 0,1% i om-
sætningen.

I de tal er korrigeret for det faktum, 
at APPLiAs markedsdatabase i 2019 fik 
to nye deltagere – Eico og Silverline.

Den tydelige tendens er, at indbyg-
ningsprodukter fortsat tager marked på 
bekostning af fritstående.

Indenfor køleskabe har indbygnings- 
modeller en vækst på 2,5%, mens de 
fritstående falder 12,5%.

For frysere vokser built-in segmentet 
43%, mens de fritstående falder 9%. 

Indbygningskogeplader vokser med 
3,3% mod et fald på 5,5% for de øvrige 
kogeplader.

Tendens: nye køkkener er en integre- 
ret del af hjemmet og skal se pæne 
ud. Diskretion er en æressag også for 
moderne hvidevarer …

Blandt hvidevarerne er det 
især indbygningskøkkener, 

der driver væksten.

MARKED 2019: 

INDBYG ER IN
Med snæver margin: 

2019 slog afsætningsrekorden 

fra 2018

Sage er i forvejen kendt for sine espressomaskiner. Nu lancerer de deres 
første filterkaffemaskine; Sage the Precision Brewer. Den er både stor (1,8 
liter), hurtig (markedets hurtigste drypfilter), præcis (temperaturstyring) - 
og med et væld af certificeringer. 

Med en lang række indstillingsmuligheder, giver Precision Brewer mulig-
hed for at lave fx hurtigbrygget kaffe, koldbrygget kaffe, langsom, stærk, 
iskold eller en kaffe med ens egne, personlige indstillinger. Maskinen har 
derudover seks forprogrammerede valg, så man kan komme hurtigt i gang. 

LAV DIN EGEN COLD BREW KAFFE

’Cold Brew’ er blevet utroligt populært. Som navnet indikerer, brygges kaf-
fen med koldt vand. Det tager markant længere tid (4-24 timer), men giver 
til gengæld også nogle helt andre smagsnuancer. Mere blød, frugtig og sød 
og uden den beske syre som man kan opleve ved almindelig kaffebrygning. 
Cold Brew er blot ét ud af 6 programmer, du kan vælge. 

Sage the Precision Brewer har udmærket sig som ’ECBC-kaffemaskine’, 
der sikrer optimal aromaudvikling og maksimal smagsoplevelse

DRIKKER DU FILTERKAFFE?

PIONER FÅR FORNEM PRIS 
FOR AT SÆTTE TAL PÅ MADSPILD
Klaus Jørgensen fra Landbrug & Fødevarer var den første, der for 13 år siden 
fik sat fokus på omfanget af danskernes madspild. Talknuseren belønnes 
med en pris for sin mangeårige indsats.

Områdechef i Landbrug & Fødevarer, Klaus Jørgensen, var den første her-
hjemme, der satte fokus på madspildets omfang. Allerede i 2006 gennem-
førte Klaus Jørgensen de første beregninger om husholdningernes madspild, 
hvilket gav startskuddet til en årelang kamp mod madspild.

Lige siden har Klaus Jørgensen og Landbrug & Fødevarer haft fokus på 
madspild i form af undersøgelser, analyser, oplysningskampagner og stærke 
samarbejder med flere organisationer og aktører i hele værdikæden fra jord 
til bord.

På fødevarebranchens store branchedag, Fødevaredagen, fik Klaus Jør-
gensen tildelt prisen ’Stræberen’ for sin 13 år lange  
indsats mod madspild. ’Stræberen’ er indstiftet  
af organisationen ’De Samvirkende Købmænd’  
og gives til en person, der har udmærket sig  
i kampen mod madspild.
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MARKED 2019: 

INDBYG ER IN
Med snæver margin: 

2019 slog afsætningsrekorden 

fra 2018

SDA:  

STICKVACS HITTER 

APPLiA dækker ca. halvdelen af mar-
kedet for små apparater til hjemmet 
(Small Domestic Appliances, SDA). 

Vore tal dækker de kendte brands 
og dermed traditionelt den høje ende 
af markedet. ”No name” produkter 
dækker vi ikke.

Kaffemaskiner er fortsat populære 
med en samlet vækst i omsætning på 
2,1% og et fald i styksalg på 13,5%.

Indbygningsmodeller har en vækst 
på 20% - og et fald i fritstående 
espressomaskiner på 2,4%. 

Filterkaffemaskiner taber 11% i 
styksalg, men sælger stadig 180.000 
årligt. 

Støvsugere har en samlet vækst på 
1,7% i styksalg. Her er ledningsfri pro- 
dukter in. Stick-vacs har en vækst på 
37,5%, mens små håndholdte støvsu-
gere har en vækst på 18%. 

Det er endelig værd at bemærke, at 
styksalget på øvrige SDA-produkter 
for APPLIAs medlemmer (mixere/juic-
ere/køkkenmaskiner) er stagnerende 
eller faldende. 

2020

Hvordan bliver 2020 så?
Renten er lav og forbrugerne har 

fortsat midler til forbrug. Nybyggeriet 
fortsætter. Mon ikke, 2020 bliver end- 
nu et fornuftigt handelsår.

Vi har dog haft fire rekordår i træk. 
Spørgsmålet er, om 2020 bliver stærkt 
nok til at blive det femte …?

STYKSALG 2019
Index i forhold til 2018 for udvalgte produktergrupper. 
Produkter sat på markedet af APPLiA medlemmer.

De praktiske håndholdte 
støvsugere er et hit  
blandt forbrugerne.

37HVIDVARE-NYT 1  •  2020

25 125 150

Køleskabe, fristående

Køleskabe, indbygning 

Vinkøleskabe  

Amerikanerkøleskabe 

Vaskemaskiner 

Vask/tør  

Tørretumblere  

Kogeplader  

Kogeplader, indbygning 

Indbygningsovne 

Opvaskemaskiner 

Mikrobølgeovne 

Køkkenmaskiner 

Mixere og juicere 

Toastere og grills 

Kaffemaskiner  

Støvsugere  

Strygejern og dampstationer 

❉

10075500

87,5

102,5

108,5

123,1

102,9

122,7

104,9

94,5

103,3

100,2

111,3

101,7

86,5

79,2

98,2

87,2

100,2

61,7



AF HENRIK EGEDE

Nilfisks nye Combi Washer blev præ-
senteret i Hvidvare-Nyt 5-2019.

Den gør, som den første i sin art, 
gulvvask og støvsugning til én arbejds- 
gang: alle faste gulve – klinker, lino-
leum og træ, kan bearbejdes nemt, hur- 
tigt og med høj kvalitet. Tørt og vådt  
affald fjernes i samme arbejdsgang, 
som der vaskes.

Bag det nye produkt ligger et stykke 
dansk produktudvikling til branchen.

Produktet er udtænkt hos Nilfisk A/S 
i Brøndby i samarbejde med virksom-
hedens udviklingsafdeling i Hadsund, 
forklarer produktchef Thomas Helsing-
hoff.

”Ideen er opstået, fordi vi i forbin-
delse med fokusgrupper fik klarhed 
over, at der ville være forbrugere, der 
ønskede netop en kombination af vask 
og støvsugning i et produkt. I processen 
har vi haft gavn af, at vi jo i den anden 
ende af huset har en commercial-afde-

TIL EUROPA FRA 
BRØNDBY OG HADSUND

Dansk produktudvikling og patent ligger bag Combi Washer

ling, der kunne optimere det færdige 
produkt”, siger Thomas Helsinghoff. 

Combi Washer er produceret i Kina 
efter danske specifikationer og krav 
og med et dansk design. Produktet har 
været undervejs i ca. to år fra ideen blev 
skabt til produktet ramte det europæi-
ske marked i september 2019.

”Vi er på verdensplan ikke den første 
med en kombineret gulvvasker og støv-
suger, men vi har det første produkt, 
der både ser pænt ud og leverer høj 
kvalitetsresultater på begge områder”, 
siger Thomas Helsinghoff. Nilfisk har 
taget patent på dele af det nye produkt. 

Forbrugerne kan med Combi Washer 
vaske og støvsuger op til 60 m2 med 
én tank rent vand. Det snavsede vand 
opbevares i separat beholder for at  
sikre høj hygiejne.

Brøndby virksomheden er samtidig 
klar med en helt ny version af deres 
Stick Vac. – Nilfisk Easy. 

”Samlet set er vi nu klar 
til at dække markedet for 
kræsne forbrugere bedre 
end før”, siger produkt-
chef Thomas Helsing-
hoff.

 

 

Combi Washer 
kom på markedet 
i 2. halvår 2019 – 
skal imødekomme 
et erklæret behov 
hos forbrugerne.  
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BÆREDYGTIGT DESIGN FRA FØR 
DET BLEV MODERNE
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