
Genregistrering i EPREL
Produktmodeller, der skal anvende det reskalerede energimærke, skal genregistreres  
i EPREL.

Fra den 1. januar 2019 har det været lovpligtigt at  
inddatere informationer i EPREL, inden produkterne 
bringes i omsætning på det europæiske marked. 

Fra den 1. marts 2021 reskaleres energimærket for  
følgende produkter:

• Køle/fryseapparater herunder vinkøleskabe  
(forordning (EU) 2019/2016)

• Vaskemaskiner og kombinerede vaske/tørremaskiner 
(forordning (EU) 2019/2014)

• Opvaskemaskiner (forordning (EU) 2019/2017)

• Fjernsyn og elektroniske skærme  
(forordning (EU) 2019/2013)

 

Reskaleringen betyder, at der er skærpede krav til både 
ecodesign og energimærkning, og derfor skal modeller i 
overstående produktgrupper genregistreres i EPREL.  
Der skal kun genregistreres i EPREL, hvis der allerede 
findes produkt modeller på markedet, og der fremad-
rettet bringes flere enheder i omsætning på markedet. 

EPREL er delt op i to farvekategorier: blå og grøn. De blå 
ikoner repræsenterer produkter omfattet af de bestående 
forordninger med A+++-skalaen, og de grønne ikoner 
repræsenterer produkter omfattet af de nye forordninger. 
Derfor skal du, når du skal genregistrere en produkt-
model, benytte dig af de grønne ikoner. 

EPREL vejledning
M

arts 2021, Vejledningen erstatter ikke gæ
ldende krav i forordningerne

VEJLEDNING

1. Klik på den ønskede produktgruppe (de grønne ikoner) 

 
2. Klik på “Registrer model” og vælg herefter imellem: ”Ny model” og ”Ny ækvivalent model”

3. Vælg ”Ny model”  
 Du kan genbruge modelidentifikationen fra tidligere registrering.  
 Produktet bliver differentieret med et unikt EPREL-registreringsnummer. 

4. Indtast de relevante oplysninger for produktet

Når alle lovpligtige informationer er indtastet, vil status for produktet (øverst i højre hjørne) ændre sig fra  
”Ikke fuldstændig” til ”Fuldstændig”, hvorefter genregistreringen kan betragtes som værende fuldført.

Produkter skal ikke genregistreres via menupunktet ”ækvivalente modeller”, selvom der er tale om de samme 
produkter. De nye forordninger indeholder nye krav, og produkterne skal derfor inddateres på ny. 

Husk, at du fra EPREL kan downloade energimærker og produktdatablad, som opfylder forordningernes krav,  
samt QR-koder, der fører direkte til den forbrugerrettede del af EPREL. 

Trin for trin vejledning i, hvordan du skal genregistrere:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2016&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2014&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2017&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2013&from=EN

