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Minimumsstørrelser, nuværende energimærker
Bredde Højde

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 mmKlimaanlæg med dobbeltkanal

Mobile klimaanlæg: klimaanlæg med 
enkeltkanal

Pakkeløsning med opvarmningsanlæg 
(kedel til gas eller træ og varmepum-
peanlæg) og temperaturstyring,  
evt. også beholder, solkomponenter og 
supplerende anlæg

210 mm 297 mm

Vejledning til butikker, størrelsesguiden § LOVKRAV

Minimumsstørrelser for energimærkning i butikken
Der er krav til, at energimærket skal være synligt og læsbært for kunderne i din butik.
Her finder du en opgørelse over, hvor små de energimærker må være, som du skal sætte på produkterne i butikken

Minimumsstørrelser, nye energimærker
Bredde Højde

Fjernsyn og elektroniske skærme 96 mm 192 mm

Skærme mindre end 50” 57,6 mm 115,2 mm

Køle/fryseprodukter

96 mm 192 mm

Vinkøleskab

Vaskemaskiner

Opvaskemaskiner

Vaske-/tørremaskiner

Køle/fryseapparater til direkte salg

(Direkte salg, Flaskekølere, Iscreme-
frysere)

• • Opvaskemaskiner
• • Vaskemaskiner
• • Vaske-/tørremaskiner
• • Køle-/fryseapparater 

(husholdning)

• • Vinkøleskabe 
• • Fjernsyn og elektroniske skærme
• • Lyskilder og omgivende produkter
• • Køle/fryseapparater med  

direkte salgsfunktion

Disse produkter skal vises i butikken med  
det nye energimærke 

• • El-ovne
• • Emhætter
• • Tørretumblere
• • Mobile klimaanlæg
• • Gaskedler*
• • Prof. lagerkøle-/ 

fryseskabe

• • Vandvarmere
• • Varmtvandsbeholdere
• • Boligventilation
• • Brændeovne (træ eller gas)
• • Luft/luft varmepumper
• • Væske/vand varmepumper*
• • Luft/vand varmepumper*
• • Fastbrændselskedler*

Disse produkter skal vises  i butikken med  
det nuværende energimærke

*Produkterne kategoriseres som opvarmningsanlæg. 
Bemærk, at opvarmningsanlæg altid skal mærkes med både energimærket for 
selve opvarmningsanlægget og energimærket for “pakke med anlæg”.  
Opvarmningsanlæg er pr. definition en “pakke”, da de altid er udstyret med 
mindst en temperaturstyring.

En ny generation af energimærker

I mere end 20 år har energimærket hjulpet forbrugere med 
at vælge de mest energieffektive produkter.

Den nuværende energiskala (A+++ - D) er dog blevet mindre 
gennemskuelig med tiden. Derfor har EU besluttet at 
skærpe kravene og reskalere energimærket.

Det nye energimærke indeholder skalaen A - G og vil over 
de kommende år blive introduceret i etaper på alle  
produktgrupper. Der vil derfor være en periode, hvor for-
brugeren vil møde de to typer energimærker i butikkerne .

Energimærket for lyskilder skal vises på selve emballagen 
og fremgår derfor ikke af de to oversigter.

Hvordan kan du genkende det nye energimærke?

Udseendet på de nye energimærker  
minder om de nuværende mærker.  
 
Den væsentligste forskel er den  
nye A - G skala og en QR-kode,  
som leder forbrugeren direkte til  
EPREL, hvor de kan finde  
produktdatablad og andre informationer. 
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