
FAQ - Ofte stillede spørgsmål, energimærkning støvsugere 

Hvorfor er energimærket for støvsugere annulleret? 
En støvsuger producent vandt i november 2018 en sag over EU kommissionen. Konsekvensen er, at 
energimærkningsforordningen for støvsugere blev annulleret, med virkning fra 18. januar 2019. 

Hvad sker der med energimærket i fremtiden? 
EU kommissionen arbejder på en ny energimærkningsforordning for støvsugere, hvilket betyder at 
annulleringen af energimærket for støvsugere ikke skal ses som en permanent udfasning, men som en 
midlertidig udfasning af energimærket indtil den nye energimærkningsforordning for støvsugere træder i 
kraft. 

Må man fortsætte med at benytte energimærket for støvsugere? 
Nej, da energimærkningsforordningen for støvsugere er annulleret, er det ikke længere tilladt at anvende 
energimærket for støvsugere, hverken i fysiske butikker, på nettet eller i reklamer. Når støvsugere ikke 
længere er omfattet af en energimærkningsforordning, er det heller ikke tilladt at levere, vise andre mærker, 
tegn, symboler eller påskrifter, som kan virke vildledende eller misvisende overfor kunderne ift. energiforbrug 
og energieffektivitetsklasse. 

Påvirker annulleringen andre produktgrupper? 
Annulleringen af energimærkningsforordningen for støvsuger påvirker ikke andre produktgrupper end 
støvsugere.  

Hvordan skal vi forholde os ift. støvsugere på nettet og i reklamer? 
Det er ikke længere tilladt at anvende energimærket og energipilen for støvsugere, hverken i fysiske 
butikker, på nettet eller i reklamer. I skal derfor sørge for, at energimærkerne for støvsugere i jeres sortiment 
ikke længere er tilgængelige.  

Hvordan påvirker annulleringen af energimærket kunderne? 
Da det ikke længere er tilladt at anvende energimærket for støvsugere, kan energimærket eller 
energiklasserne ikke længere benyttes som et salgsargument. Støvsugere er fortsat omfattet af ecodesign, 
hvilket betyder at du kan vejlede dine kunder til at gå efter en støvsuger med et årligt energiforbrug der er 
mindre end 43 kWh/år og et støvniveau som er mindre end 80 dB. 

Skal støvsugere fortsat registreres i EPREL? 
EPREL er en database for energirelaterede produkter, og da støvsugere ikke længere er omfattet af en 
energimærkningsforordning, skal støvsugere altså ikke registreres i EPREL. Allerede registrerede 
støvsugere i EPREL vil blive fjernet fra databasen. 

Hvor kan vi finde hjælp og få vejledning? 
Energistyrelsen har fokus på at være behjælpelige med alle støvsugere relaterede spørgsmål. Har du nogle 
spørgsmål er du velkommen til at skrive til sekretariat@eco-energimaerke.dk eller ringe på telefon 
43305020. Du kan også holde dig opdateret på ens.dk eller tilmelde dig energistyrelsens nyhedsbrev. 


