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NYE ENERGIETIKETTER



1. mars* kommer nye energietiketter

Kjøleskap og frysere
Oppvaskmaskiner
Vaskemaskiner (og kombinert vask/tørk)
TV-er og elektroniske skjermer
Kjøleapparater til bruk ved direktesalg
1. september: Belysning

Ny skala fra A til G

Nye energietiketter



Behov for ny skala

De fleste produkter befinner seg i de 
øverste klassene
Skal tydeliggjøre forskjellene i 
energieffektivitet
Skal gi insentiv til produktutvikling, ved å la 
de beste klassene stå tomme

Årlige besparelser i EU innen 2030:

38 TWh
(på toppen av eksisterende energimerking)

Hvorfor nye energietiketter?
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Fordeling på energiklasser i dag for kjøl/frys til husholdningsbruk 

(produkter registrert i EPREL)



Ny energiskala

Nye parametere

Eks: Energibruk per 100 vaskeomganger i stedet 
for energibruk per år

Endrede verdier (!)

Skyldes endrede test- og beregningsmetoder, 
for å bedre reflektere faktisk bruk

QR-kode – leder til EPREL

EUs database for energimerkede produkter

Endrede krav til merking

Nye energietiketter – viktige endringer



Forordningene ikke tatt inn i EØS-avtalen ennå

Vi vil godta at de nye etikettene tas i bruk fra 1. mars

Vi vil ikke føre tilsyn med om det brukes gamle eller nye etiketter før 

regelverket har trådt i kraft i Norge

Tidligste mulige dato for ikrafttredelse: 20 mars

Følg med på våre nettsider og vårt nyhetsbrev

Viktig at formålet med merkingen opprettholdes

At produktene er korrekt merket med enten gammel eller ny etikett

Forsinket innlemmelse i EØS-avtalen

https://www.nve.no/energibruk-effektivisering-og-teknologier/okodesign-og-energimerking-av-produkter/nyheter-og-horinger-okodesign-og-energimerking/?ref=mainmenu
https://www.nve.no/nytt-fra-nve/abonner-pa-aktuelle-saker-fra-nve/


www.nve.no/energietikett

Retningslinjer for korrekt energimerking

I butikk, nettbutikk og reklame

Faktaark om hver produktgruppe

Forklaring av symbolene på etiketten
Forskjeller fra nåværende etikett

Nye energietiketter

Informasjonskilder for bransjen

http://www.nve.no/energietikett


Mål:

Gjøre forbrukerne oppmerksom på at det kommer nye etiketter
Informere om de viktigste endringene
Øke bevisstheten om energimerking generelt

Nettside rettet mot forbrukere

Forenklet informasjon, relevant for forbruker

Vi oppfordrer til å bidra med god informasjon til 

forbrukerne!

Del gjerne vårt materiell direkte
Bruk vårt materiell som inspirasjon til egne nettsider og annonser

Bevisstgjøringskampanje i sosiale medier


