
HÅRDE HVIDEVARER  
TIL HUSHOLDNINGER

Det er nemt at vælge energieffektive husholdningshvidevarer, da I her kan kigge efter EU’s 
energimærke. Der er kommet opdaterede energimærker for køleskabe, frysere, vaske- og 
opvaskemaskiner og et opdateret energimærke er på vej for tørretumblere. Mærkningen 
bruger stadig A-G-skalaen, men der er kommet 3 nye og mere energieffektive klasser i 
toppen: A+, A++ og A+++. Det opdaterede energimærke vil efterhånden blive udbredt til 
flere produkter.
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Husholdningshvidevarer
Krav baseret på EU’s obligatoriske energimærkningsordning.

Type Krav til energimærke

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

Vaskemaskiner:

- Energiforbrug

- Centrifugeringsevne
A++ eller A+++ 
A 

Opvaskemaskiner:

- Energiforbrug

- Tørreevne
A++ eller A+++
A

Tørretumblere (el)

- Energiforbrug

- Kondenseringseffektivitet  
  (for kondenstumblere)

A++ 
A

Elovne (i komfurer og indbygningsovne) A

Kravene gælder hårde hvidevarer beregnet til husholdninger, som er omfattet af 
EU’s energimærkningsordning. Energiklassen er den lavest tilladte for energief-
fektivt udstyr. Læs mere om energimærkning på www.ens.dk/energimaerke. Se 
komplet beskrivelse af krav, definitioner, omfattede produkter mv. på www.ens.dk/
indkoeb.

Bemærk: Kravene for tørretumblere er baseret på den nye EU-energimærkning 
med A+++ som bedste energiklasse. Det nye mærke er først obligatorisk fra den 
29. maj 2013. Indtil det nye energimærke er på plads, er indkøbskravet energi-
mærke A for energiforbrug. 

Anbefalinger for væghængte emhætter 
Anbefaling baseret på Dansk Energis krav for spareemhætter.

Type af krav Luftmængde ≤ 
250 m3/h

Luftmængde > 
250 m3/h

Praktisk sugeevne (%) 80 80 + 0,08 x 
(luftmængde – 
250)

Effektforbrug uden lys (watt) 1,0959 x (485 − 1,1 x luftmængde)

Lysstyrke (lux) 200

Anbefalingerne gælder emhætter beregnet til husholdninger med luftmængder 
op til 500 m3/h. Krav for praktisk sugeevne og lysstyrke er det mindst tilladte, 
og kravet for effektforbrug er det maksimalt tilladte for energieffektivt udstyr. 
Se komplet beskrivelse af målemetoder og krav på www.ens.dk/indkoeb. 

GODE RÅD OM INDKØB

Vaskemaskiner 
Overvej, hvor stor en vaskemaskine I har behov for. Store 7-8 
kg-maskiner bruger mere energi og vand pr. vask end mindre 
maskiner. 

Gå efter vaskemaskiner med lavt vandforbrug. Vandudgiften til 
vask er typisk 600-700 kroner pr. år. Et lavt vandforbrug er 39 
liter/vask for 3-5 kg-maskiner, 44 liter/vask for 6-7 kg-maskiner  
og 56 liter/vask for 8 kg-maskiner. 

Hvis I har miljøvenlig opvarmning som solvarme, fjernvarme eller 
naturgas, kan det være en idé at købe en vaskemaskine, der kan 
bruge varmt vand fra opvarmningssystemet. I skal kunne slutte 
maskinen til både koldt og varmt vand, og den skal placeres i  
nærheden af varmtvandsbeholderen. 

Opvaskemaskiner 
Gå efter en opvaskemaskine med lavt vandforbrug. Vandudgiften 
til opvask er typisk omkring 200 kroner pr. år. De bedste opvaske-
maskiner til 12 kuverter bruger omkring 10 liter vand pr. opvask.

Tørretumblere 
Køb en tørretumbler, der passer til behovet. Tumbleren er mest  
effektiv, når den er fyldt op, så køb kun en stor tumbler, hvis I  
ofte skal tørre store portioner tøj på en gang.

GODE RÅD OM DRIFT

Se flere gode råd om energirigtig drift af husholdningsapparater  
på www.ens.dk/apparater.

Køleskabe og frysere 
Sørg for passende indstilling af temperaturer i køleskab (+ 5 ºC)  
og fryser (-18 °C). Hvis temperaturen er for lav, øges elforbruget. 

Vaskemaskiner 
Fyld vaskemaskine og opvaskemaskine helt op, inden I sætter dem 
i gang. Så sparer I både vand og el og slider mindre på maskinerne.  

Opvaskemaskiner 
Skyl ikke servicet af, før I sætter det i opvaskemaskinen. Moderne 
opvaskemaskiner kan sagtens vaske rent, selvom I kun skraber 
maden af tallerknerne.

Tørretumblere 
Hvis vasketøjet tørres i en tørretumbler, sparer I meget energi  
ved at centrifugere tøjet godt. 

Emhætte 
Skru ikke mere op for emhætten end nødvendigt.

Rens fedtfiltret i emhætten jævnligt – f.eks. 1 gang om måneden. 
Når filtret er snavset, skal emhætten køre på et højere trin for at 
opnå samme virkning, og det øger elforbruget og støjen.

Elovne 
Fyld ovnen op – steg og bag samtidig. Alt, der skal have samme 
temperatur, kan tilberedes samtidig. Hvis f.eks. kød tilberedes 
samtidig med kartofler og kage, kan I spare ca. 60 % af elfor- 
bruget. I en varmluftovn kan I bruge flere plader på samme tid.

Udnyt for- og eftervarmen ved at sætte madvarerne i kold ovn  
og slukke for ovnen 5-10 minutter før, maden er færdig.  
Det sparer 10-15 % af elforbruget.
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