
O
ktober 2021, vejledningen erstatter ikke gæ

ldende krav i forordningerne
Bilag - undtagelser § LOVKRAV

Undtagelser og særlige regler, der er værd at kende til
Som forhandler er det dit ansvar og lovpligtigt at sætte et energimærke  
på de energirelaterede produkter, der udstilles i butikken. 

Det er dit ansvar som forhandler/butik bl.a., at:

• Alle produkter har et energimærke synligt på fronten 
eller ovenpå produktet

• Produkter udstillet i butikkens udstillingsvinduer også 
er energimærkede

Produkter i emballage skal være energimærkede,  
såfremt de udstilles med pris- eller energirelaterede 
oplysninger. Undtaget er lyskilder, fjernsyn og elektro-
niske skærme, hvor producenten altid er forpligtet til at 
påsætte et energimærke på emballagen. 

El-ovne skal energimærkes 
El-ovne skal være forsynet med  
energimærket, som vist her til højre. 

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

Nogle el-ovne er undtaget fra krav 

Disse typer af el-ovne er dog 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 ener-
gimærkes. 

Særlige regler for fjernsyn og elektroniske skærme
På fjernsyn og elektroniske skærme må energimærket 
gerne vises elektronisk via produktet.

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. 

Butikskontrol 
Sikkerhedsstyrelsen gennemfører løbende butikskontrol. 
Rettes der ikke op ved forkert eller ingen brug af mærket, 
kan det ende med politianmeldelse og bødestraf.

Kontakt os gerne
Du kan finde alle kravene og mere information om  
energimærkning af produkter i butikker her:  
https://ens.dk/ansvarsomraader/energikrav-til-produk-
ter/forhandlere 

Energistyrelsen har udarbejdet flere vejledninger, som 
kan være nyttige at læse: 

Butiksvejledning, størrelsesguide

Butiksvejledning, markedsføring

Butiksvejledning, internetsalg

Se mere information om det nye energimærke her: 
www.label2020.dk

 
Du er også velkommen til at kontakte Energistyrelsen  
via e-mail: ecodesign@ens.dk.
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