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Regler for leverandører og forhandlere ifm. ændring af 
energimærket 
Nye regler for energimærkning betyder, at energiklasserne A+, A++ og A+++ bliver fjernet, og den 
oprindelige A – G skala bliver introduceret på ny. Energimærker med den nye skala vil blive 
introduceret gradvist i løbet af en årrække fra 2021.  

Formålet med ændringen er at sikre en mere automatisk procedure for opdatering og reskalering 
af energimærkningen i takt med, at produkterne bliver mere og mere energieffektive. Herudover 
er det formålet at gøre reglerne mere klare for leverandører og forhandlere og at gøre 
mærkningen mere overskuelig for forbrugerne. 

Energimærkningen vil i løbet af 2021 blive ændret for en række hårde hvidevarer, elektroniske 
skærme og belysning. 

Hårde hvidevarer og elektroniske skærme 
Per 1. marts 2021 skal nedenstående produkter være mærket med et ændret energimærke med 
energiklasserne A-G, når de fremvises til salg fysisk og på nettet: 
 

• Køle/fryseapparater (husholdningsapparater, vinkøleskabe, minibarer, professionelle 
kummefrysere). Forordning (EU) 2019/2016 

• Husholdnings vaske- og vaske-/tørremaskiner. Forordning (EU) 2019/2014 
• Husholdnings opvaskemaskiner. Forordning (EU) 2019/2017 
• Elektroniske skærme (fjernsyn, computerskærme og informationsskærme). Forordning (EU) 

2019/2013.  
 
Leverandørerne og forhandlerne skal i forbindelse med ændringen af energimærkningen overholde en 
række forpligtelser omkring levering og anvendelse af energimærket. Reglerne fremgår dels af 
rammeforordningen om energimærkning (EU) 2017/1369 og dels af energimærkningsforordningen for det 
pågældende produkt (se ovenfor). 
 
Regler for leverandører: 
 
Leverandørerne skal i fire måneder forud for, at produkterne skal bære det nye energimærke (for modeller 
der bringes i omsætning mellem 1. november 2020 og 1. marts 2021), levere både det gamle og det nye 
energimærke. For modeller, der bringes i omsætning før 1. november 2020, skal leverandøren levere det 
nye energimærkning på anmodning fra forhandleren, med mindre en række betingelser gør sig gældende.  
 

For modeller, der bringes i omsætning inden 1. november 2020: 

• Skal leverandøren levere det nye energimærke efter anmodning fra forhandleren. 

• Leverandøren er fritaget for at levere det nye energimærke i følgende tilfælde: 

o Modellen er bragt i omsætning før 1. november 2020 og den (eller ækvivalente modeller) 
ikke bringes i omsætning efter 1. november 2020 (dvs. modellen udgår) og der skal bruges 
forskellige prøvningsmetoder til det eksisterende og det nye energimærke. 

o Leverandøren har lukket sin virksomhed. 
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For modeller, der bringes i omsætning fra 1. november 2020 til 1. marts 2021:  

• Skal leverandøren levere både det eksisterende og det nye energimærke og produktdatablade til 
forhandleren. 

For nye modeller, der bringes i omsætning fra 1. november 2020 (dvs. modeller, der ikke var bragt i 
omsætning før den dato): 

• Kan leverandøren vælge kun at levere det nye energimærke, hvis der skal anvendes forskellige 
prøvningsmetoder til det eksisterende og det nye energimærke. 

• I dette tilfælde skal leverandøren underrette forhandleren om, at kun det nye energimærke vil blive 
leveret. 

Fra d. 1. marts 2021 skal kun det nye energimærke leveres.  

 
Regler for forhandlere: 
 
Fra 1. marts 2021 skal forhandleren sikre, at det ændrede energimærke vises klart synligt, når produkterne 
udbydes til salg i butikker og på nettet, og at modellens energieffektivitetsklasse og de tilgængelige 
energieffektivitetsklasser fremgår af reklamer for produktet.  
 
I de tilfælde, hvor leverandører er fritaget for at levere det nye energimærke (se ovenfor), må forhandleren 
undtagelsesvis sælge produkter med det ”gamle” energimærke indtil d. 1. december 2021. Herefter må 
forhandleren ikke sælge modeller, der ikke har det nye energimærke.  Dette gælder selv om forhandleren 
har et restparti af modeller, som ikke har det nye energimærke, på sit varelager. 
 
Det nye energimærke må ikke vises før d. 1. marts 2021 og forhandlere har 14 arbejdsdage til at indføre det 
ændrede energimærke på alle salgskanaler. 

 

Se udtømmende beskrivelse af reglerne i rammeforordningen for energimærkning 
og energimærkningsforordningerne for de enkelte produkter.  
 


