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Særlige regler for el-ovne

Når det drejer sig om el-ovne, må energimærket 
gerne sættes på indersiden af glaslågen, forudsat at 
kunden tydeligt kan se mærket igennem glasruden.

Flere versioner af energimærket
Pr. 1. januar 2015 er der kommet en nyere version af 
energimærket til el-ovne. El-ovne markedsført efter 
denne dato skal være forsynet med den nye version 
af energimærket. El-ovne markedsført inden denne 
dato skal fortsat anvende den tidligere version.

Der findes undtagelser
Disse el-ovne er undtaget krav om energimærkning:

• el-ovne med mikrobølgefunktion

• el-ovne, som udelukkende opvarmes ved  
hjælp af damp

• transportable el-ovne, der vejer mindre  
end 18 kilo

• el-ovne, som er mindre end 250 mm i bredden  
og dybden samt mindre end 120 mm i højden

Bemærk, at el-ovne med dampfunktion også skal 
energimærkes. 

Særlige regler for emhætter

Energimærket må placeres  
i umiddelbar nærhed af  
produktet, så længe man  
som forbruger ikke er i  
tvivl om, hvilket produkt  
energimærket hører til.  
Det kunne f.eks. være ved  
siden af eller, som billedet  
viser, nedenunder.

Bilag

65/2014

* energia · енергия · ενεργεια 
energija · energy · energie · energi

I                   I I

 A+++ A+++

 A++

 A
 A
 B
 C
 D

+

YZ L

X.YZ kWh/cykle*

X.YZ kWh/cykle*

YZdB

Energi Elovne
Mærke
Model

Lavt forbrug

Højt forbrug

Energiforbrug (kWh) 
Opvarmningsfunktion

Traditionel opvarmning

Varmluft

(baseret på standardbelastning)

Nettovolumen (liter)

Type:
Lille
Mellemstort
Stort

Lydeffektniveau
dB(A) (Støj)
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Skabelon til energimærket før 
den 1. januar 2015 (tidligere 
version)

Energimærket efter den 1. januar 2015  
(ny version)

November 2019
§ LOVKRAV

Vejledningen erstatter ikke de gæ
ldende krav i forordningerne.

Hvad er den mindste størrelse af energimærket, der 
skal påsættes udstillede modeller i butikken?

Bredde Højde

Armaturer 50 mm 100 mm

Fjernsyn 60 mm 120 mm

Emhætter 60 mm 120 mm

Boligventilation 75 mm 150 mm

Ovne* 85 mm 170 mm

Vandvarmere 

105 mm 200 mm

Varmtvandsbeholdere

Væske til vand-varmepumper

Luft til vand-varmepumper

Lavtemperatur varmepumper og kedler

Kedler (boligopvarmning med fast 
brændsel)

Gaskedler (boligopvarmning)

Brændeovne til fyring  
med træ eller gas  
(lokal rumopvarmning)

Køle/fryseprodukter

110 mm 220 mm

Vinkøleskab

Vaskemaskiner

Opvaskemaskiner

Tørretumblere

Professionelle lagerkøle-/fryseskabe

Vaske-/tørremaskiner 
(gl. udgave med strip  
og bagetiket)*

116 mm 259 mm

Luft til luft-varmepumper: reversible 
klimanlæg

120 mm 210 mm

Luft til luft-varmepumper: Klimaanlæg 
med køling alene eller opvarmning 
alene 

100 mm 200 mm
Klimaanlæg med dobbeltkanal

Mobile klimaanlæg: klimaanlæg med 
enkeltkanal

Pakkeløsning med opvarm-ningsanlæg 
(kedel til gas  
eller træ og varmepumpeanlæg) og 
temperaturstyring,  
evt. også beholder, solkomponenter og 
supplerende anlæg

210 mm 297 mm

*Bagetiketter til de ældre to-delte energimærker kan findes her.

https://sparenergi.dk/forbruger/el/energimaerkning-apparater/bestilling-af-butiksmaterialer

