
Annullering af energimærket for støvsugere
Som følge af en dom ved EU-domstolen blev energimærkningsforordningen for støvsugere 
annulleret den 18. januar 2019. Annulleringen gælder i hele EU med tilbagevirkende kraft, 
hvilket betyder at det ikke længere er tilladt at anvende energimærket for støvsugere.  
Energimærket skal derfor fjernes på udstillede støvsugere i butikkerne samt på internettet 
og i reklamer.       

Annulleringen af energimærket for støvsugere påvirker 
ikke energimærkningsforordningerne på andre produkt-
grupper, og støvsugere er forsat reguleret af ecodesign 
forordningen, der skal sikre at alle produkter er testet og  
lever op til EU’s minimumskrav til energiforbrug, 
støjniveau mv. EU-kommissionen forventer, at støvsuge-
re vil være omfattet af en ny energimærkningsforordning 
i 2021, dog med en re-skaleret A-G skala. Du kan læse 
mere om det nye energimærke og produktdatabasen 
EPREL her. 

Der er derfor ikke tale om en permanent udfasning  
af energimærket for støvsugere, men en midlertidig 
periode, hvor energimærket for støvsugere ikke må 
anvendes.

I det følgende beskrives hvordan producenter og  
forhandlere bør forholde sig i situationen.

Leverandører/producenter
Leverandører skal med øjeblikkelig virkning ophøre 
med at udarbejde, vedlægge og levere energimærker 
til støvsugere. Såfremt I energimærker jeres støvsuge-
re direkte på emballagen, skal I fremadrettet sørge for, 
at emballagen ikke længere er energimærket. I må 
således, hverken vedlægge energimærket i kasserne, 
klistre energimærket på emballagen, have energimærket 
tilgængeligt på jeres hjemmeside eller benytte energi-
mærket/energiklassen i reklamer. Energimærkning trykt 
på emballagen skal fjernes og det anbefales at produk-
tet enten pakkes om til emballage uden mærkning  eller 
energimærket på den nuværende emballage tildækkes  

 
fx med  et klistermærke eller anden form for tildækning. 
Man må desuden heller ikke vise andre mærker, tegn, 
symboler eller påskrifter, som imiterer eller henviser 
til energimærket, der kan virke vildledende eller mis-
visende overfor forbrugeren.  

Se Energistyrelsens hjemmeside for yderligere  
vejledning.

Dette skal du huske:
Energimærket må ikke længere udarbejdes eller 
vedlægges støvsugere

Energimærker trykt på emballagen skal fjernes enten 
ved ombytning af emballage eller ved at tildække 
energimærket med et klistermærke eller anden form 
for tildækning

Energimærket skal fjernes fra markedsføringsmaterial-
er, reklamer og kataloger i fysiske butikker og på nettet 

Ecodesign krav til støvsugere beskrevet i EU-forord-
ning 666/2013 er fortsat gældende med krav til et 
maksimalt årligt energiforbrug, nominelt effektoptag 
og støjniveau mm. 

Nye produkter skal ikke registreres i produktdata-
basen EPREL og produkter som allerede er registreret 
i databasen slettes automatisk

Energimærkning af støvsugere igen i 2021, hvor det 
nye A-G energimærke for støvsugere forventes  
forhandlet på plads
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https://ens.dk/ansvarsomraader/energikrav-til-produkter/nyt-om-energikrav
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Annullering af energimærket for støvsugere

Forhandlere
Fra 18. januar 2019 er det ikke længere tilladt at vise 
energimærket for støvsugere i fysiske butikker, på nettet 
eller i reklamer. Det betyder, at forhandlere skal fjerne 
energimærket fra udstillede støvsugere, fjerne energi-
mærkerne, som ligger i emballagen og fjerne/tildække 
energimærket, såfremt det sidder direkte på emballagen. 
Du bedes kontakte din leverandør for at høre nærmere 
om, hvordan du skal forholde dig. 

Da energimærkningsforordningen for støvsugere er  
annulleret, må du, når du sælger en støvsuger, ikke  
længere henvise til de tidligere energiklasser. Vejled  
derfor dine kunder om at støvsugere fortsat er reguleret 
af ecodesign reglerne, hvilket sikrer at alle støvsugere, 
som sælges på det danske marked, er testet og lever op 
EU's minimumskrav til energiforbrug, støjniveau, hold-
barhed og levetid samt produktets evne til at samle støv 
op på gulvtæpper og hårde trægulve. Forbrugeren kan 
med andre ord fortsat være tryg ved køb af støvsugere.

Dette skal du huske:
Energimærket må ikke længere vises i butikken, jeres 
markedsføringsmateriale eller webshop

Energimærker trykt på emballagen skal fjernes enten 
ved ombytning af emballage eller tildækning af energi-
mærket med et klistermærke eller anden form for 
tildækning, så det ikke er synligt for forbrugere 

Kontakt din leverandør hvis du er tvivl om, hvordan du 
skal forholde dig

Alternative mærker, tegn, symboler eller påskrifter, 
som imiterer eller henviser til energimærket, og som  
er vildledende eller misvisende overfor forbrugeren må  
ikke vises

Støvsugere er fortsat under regulering, som skal sikre 
at alle støvsugere, som sælges i Danmark, er testet og 
lever op til EU’s ecodesign minimumskrav 

Energistyrelsen anbefaler et støjniveau på under  
75 dB – så kan der stadigvæk føres en samtale,  
mens der støvsuges

Energistyrelsen anbefaler et energiforbrug på  
under 22 kWh/år - en støvsuger med et lavt årligt  
energiforbrug er billigst i længden

Disse informationer må du gerne anvende i jeres 
butik, hjemmeside og reklamer 
I jeres butik, på jeres hjemmeside og reklamer, må I 
gerne henvise til bl.a. støvsugerens årlige energiforbrug 
i kWh/år, støjniveauet i dB, og om støvsugeren er egnet 
til hårdt gulv, gulvtæppe eller begge dele. Disse infor-
mationer giver forbrugerne de bedste forudsætninger 
for at vælge energieffektivt. Du får støvsugerens speci-
fikationer fra producenten, importøren eller via deres 
hjemmeside.

Energistyrelsen har udarbejdet en FAQ, som indeholder 
de oftest stillede spørgsmål. Du finder den her.

Kontakt os gerne
Du kan læse mere om, hvilke regler der gælder for  
støvsugere her. 

Du er også velkommen til at kontakte Energistyrelsen via 
e-mail: ecodesign@ens.dk eller på tlf.: 33 92 77 04.
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