
Nya generationen 
energimärkning 2021
Energimärkningen kommer att ändras med ny skala från A–G och nytt utseende

1 november 2020 

Leverantörer ska skicka med 
de nya energimärkningsetiket
terna för de produkter som får 
ny energimärkning. Fram till  
1 mars måste de skicka med 
två etiketter, den nuvaran de 
märkningen och den nya. 

Om bara den nya energi
märkningsetiketten skickas 
med får återförsäljaren inte 
visa eller sälja produkten  
förrän tidigast 1 mars 2021.

Det nya produktinformations
bladet ska vara infört i data
basen EPREL.

1 mars 2021

Första dagen återför säljare 
får visa den nya energimärk
ningen på produkter i butiker 
och på internet. Det är inte 
tillåtet att visa både den  
gamla och nya energi 
märkningen samtidigt. Den 
nya tekniska dokumenta 
tionen ska vara införd i  
databasen EPREL. 

1–18 mars 2021

Inom 14 arbetsdagar ska 
åter försäljare i butiker och  
på internet märka om  
sina produkter. 

19 mars 2021

Den nya energimärkningen  
ska finnas på alla produkter  
som fått ny energimärkning 
i både butiker och på internet.
Den tidigare generationen  
energimärkning får inte längre 
visas på produkter som ska ha 
den nya energimärkningen.

Särskilda datum för ljuskällor

1 maj 2021: Det nya produktinformationsbladet för 
ljuskällor ska vara infört i databasen EPREL.

1 september 2021: Den nya energimärkningen för 
ljuskällor börjar gälla. Det finns dock en övergångstid 
på 18 månader, till 1 mars 2023, för att märka om 
ljuskällor som redan är satta på marknaden. Den nya 
tekniska dokumentationen ska vara införd i databasen 
EPREL den 1 september 2021.

Produktgrupper som får ny energimärkning 2021

Kylar och frysar för hushåll

Vinkylar

Diskmaskiner

Tvättmaskiner

Kombinerade 
tvättmaskiner/ 
torktumlare

TVapparater

Bildskärmar, till exempel 
datorskärmar (separata) 

Kylar och frysar  
för direktförsäljning

Ljuskällor

Varför ändras energimärkningen?
Energimärkningen har hjälpt till att driva på  
utvecklingen av energieffektiva produkter  
med bra resultat i 25 år.

Idag är nästan alla produkter i klasserna A++  
och A+++ och går inte längre att skilja åt.  
Undersökningar visar att konsumenter är  

mer villiga att välja en energieffektivare klass på 
produkten om den har en annan bokstav jämfört 
med om det bara skiljer ett par plustecken.

Med en ny etikett kan energimärkningen fortsätta 
hjälpa konsumenter att jämföra och göra välgrund
ade och energismarta val även i framtiden.

Med stöd från Europeiska unionens 
program Horisont 2020         

Finansierat av 
Europeiska unionens program 
Horisont 2020



Så fungerar den nya 
energimärkningen

Nuvarande energimärkning
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Ny energimärkning

Energimärkningsetikett för diskmaskin

QR-kod visar mer information 
En QRkod på energimärkningen ska underlätta  
för konsumenterna att direkt få mer information  
om produkten. Genom att skanna koden får konsu
menten tillgång till den publika informationen som 
finns i den europeiska databasen EPREL (European  
Registry for Energy Labelling). Alla leverantörer 
måste lägga in information om de energimärkta 
produkter de säljer på EUmarknaden i EPREL. 

Ny skala på A-G
Den nya skalan på energimärkningen blir AG.  
Avsikten är att de effektivaste produkterna till  
en början ska finnas i energiklass B eller C.  
Färgen på pilarna är fortsatt från grönt till rött. 

Fler funktioner 
Beroende på vilken produkt det är visar energi
märkningen även andra viktiga funktioner som  
vattenanvändning, programtid och buller.  
Buller visas både som antal decibel och på  
skalan AD, där A betyder lägre ljud än D.

Två varianter på energimärkning
Energimärkningen ändras inte för alla produkt
grupper samtidigt. Det kommer till exempel 
finnas torktumlare och ugnar där energimärk
ningen fortsätter att ha skalan A+++ till D.  
Det betyder att det finns två varianter av  
energimärkningar samtidigt. Den nya  
energimärkningen kommer att införas för  
fler produkter allteftersom.

Mer information
Läs mer på www.energimyndigheten.se/nyenergimarkning

och www.energimarkning.se

Med stöd från Europeiska unionens 
program Horisont 2020         

Finansierat av 
Europeiska unionens program 
Horisont 2020

E
T 

20
20

:2
 /

 R
E

V
ID

E
R

A
D

 O
K

TO
B

E
R

 2
02

0 
/ 

IS
S

N
 1

40
4-

33
43

 /
 G

ra
fis

k 
fo

rm
: H

au
s

http://www.energimyndigheten.se/nyenergimarkning
http://www.energimarkning.se

	Ny energimärkning från 2021

