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Bemærk

Energimærkningen for vaske- og opvaskemaskiner indeholder ikke længere
mærkning af maskinernes vaske- og opvaskekvalitet. Dette er ikke nødvendigt, fordi
det ifølge lovgivningen ikke er tilladt at markedsføre vaske- og opvaskemaskiner, der
har en vaske- eller opvaskekvalitet dårligere end A.

I kan læse mere om omfattede produkter og kravene i Energistyrelsens vejledninger
om krav til energieffektivitet og produktinformation for hårde hvidevarer til
husholdninger:

Vejledning om krav til køleskabe- og frysere

Vejledning om krav til vaskemaskiner til husholdningsbrug

Vejledning om krav til opvaskemaskiner

Vejledning om krav til tørretumblere

     Læs mere i EU's forordning om energimærkning af køleskabe og frysere
    Læs mere i EU's forordning om energimærkning af vaskemaskiner
    Læs mere i EU's forordning om energimærkning af opvaskemaskiner
    Læs mere i EU's forordning om energimærkning af tørretumblere
    Læs mere i EU's forordning om energimærkning af ovne og emhætter

Køleskabe, frysere og kombinationer
Vælg energiklasse A++ eller A+++

Vaskemaskiner
Energiforbrug: Vælg energiklasse A+++
Centrifugeringsevne: Vælg klasse A

Opvaskemaskiner
Energiforbrug: Vælg energiklasse A++ eller A+++
Tørreevne: Vælg klasse A

Tørretumblere
Energiforbrug: Vælg energiklasse A++ eller A+++
Kondenseringseffektivitet (for kondenstumblere): Vælg klasse A

Ovne (i komfurer og indbygningsovne)
Vælg klasse A eller A+

Emhætter
Energiklasse: Vælg A eller A+
Hydraulisk effektivitet (effektivitet af ventilator): Vælg klasse A 
Belysningseffektivitet: Vælg klasse A
Belysningsstyrke: Mindst 400 lux
Fedtfiltreringseffektivitet: Vælg klasse C eller bedre 
Lydniveau: Højst 50 – 60 dB

Målemetoder

Se anerkendte målemetoder for de forskellige typer af hårde hvidevarer 

Ældre versioner
Her kan I finde ældre versioner af indkøbsanbefalingerne tilbage fra 2013.

Indkøbsanbefalinger for hårde hvidevarer til husholdninger v1.0 fra 2014 (pdf) 
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Der kan være flere hundrede kroner at spare på elregningen ved at købe 
energieffektive hvidevarer. Kig efter energimærket.

Anbefalingerne er baseret på EU’s obligatoriske energimærkningsordning. 
Anbefalingerne gælder hårde hvidevarer til husholdningsbrug, som er omfattet af EU’s 
energimærkningsforordning. For kølefryseapparater gælder anbefalingerne kun for 
apparater med kompressorer, og for tørretumblere og ovne gælder anbefalingerne kun 
for eldrevne apparater. 



Hent Indkøbsvejledning 2013 (pdf)
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