Information om nya krav

Den nya energimärkningen
Vanliga frågor och svar om nya energimärkningen
EU-länderna har beslutat att energimärkningen med skalan A+++ till G ska ändras och ersättas av skalan A till
G. Den nya energimärkningen införs för ett flertal produkter från år 2021. Läs mer om den nya energimärkningen
samt några vanliga frågor med svar om den nya energimärkningen. Planen är att successivt utveckla listan med
frågor.
Har du redan nu frågor som saknas i listan är du välkommen att kontakta Energimyndigheten via e-post:
ekodesign@energimyndigheten.se. För belysningsfrågor skicka via e-post: belysning@energimyndigheten.se.

Ladda ner informationsblad om ny energimärkning från
2021
Nu finns ett nytt informationsblad som sammanfattar vad som kommer att hända inför och under övergången
från nuvarande till nya energimärkningen. Informationsbladet innehåller bland annat de viktigaste datumen att ha
koll på, för såväl leverantörer som för återförsäljare. Det är ett dubbelsidigt A4-blad som du enkelt laddar ner från
Energimyndighetens webbplats "Ny energimärkning från 2021" ET 2020:2.

Förbud mot kringgående
har börjat gälla
I slutet av 2019 publicerades tio nya/reviderade
ekodesignförordningar, och i de flesta infördes en
bestämmelse om kringgående (circumvention) - som
innebär att produkterna inte får känna igen att de blir
testade och då uppvisa bättre värden än vid normalt
bruk. Just denna bestämmelse har redan börjat gälla
för många av produkterna, även om övriga nya
ekodesignkrav träder ikraft längre fram.
För följande produkter har bestämmelsen om förbud
mot kringgående börjat gälla: belysning, bildskärmar
och tv-apparater, hushållstvättmaskiner, diskmaskiner,
kylar och frysar för hushållsbruk, elmotorer och
transformatorer.
För svetsar gäller bestämmelsen från 1 januari 2021
och för kylar och frysar för handel från 1 mars 2021.
Förordningen för externa nätaggregat saknar denna
regel.
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