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▪ Energimärkning är avgörande för att säkerställa att hushållsapparater är 
maximalt hållbara, vilket ger ökad energieffektivitet och en konsekvent 
kvalitets- och prestandanivå.  

▪ Från och med den 1 mars 2021 får EU:s energibestämmelser en 
uppdatering som återspeglar moderna hållbarhetsnivåer, med en 
klassificering från A (mest effektiv) till G (minst effektiv) i stället för det 
tidigare systemet med A+, A++ och A+++. 

▪ Det innebär att branschen mer än någonsin kommer fokusera på 
hushållsapparaters miljövänlighet och energieffektivitet.

▪ Den nya märkningen syftar till att belöna energieffektiva apparater 
samtidigt som strängare krav införs på ekodesign och förbättrade
miljöprestanda. 

▪ Förändringarna välkomnas på Blomberg eftersom de återspeglar vår 
varumärkesvision perfekt. 

▪ Till följd av ändringar i energibestämmelserna har nya energimärkningar
uppdaterats för att bättre anpassas till konsumenternas beteende, och
tillämpas på tre grupper av hushållsapparater:

▪ Tvättmaskiner och kombinerad tvätt/tork

▪ Diskmaskiner

▪ Kyl/frys-kombiskåp, frysar, minibarer och vinlagringsskåp

EU:s energibestämmelser för

hushållsapparater uppdateras..
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Den nya energimärkningen

återspeglar Blombergs 

engagemang för miljövänlighet

Vad kommer allt detta att 

innebära för specifika

produktkategorier?

Energibestämmelser och energimärkning hanteras olika för olika

produktkategorier. Energimärkning och annan värdefull information på 

energietiketten fastställs med hänsyn till driftsprinciperna för olika kategorier.

Det betyder att inte alla uppgifter på till exempel en tvättmaskins energietikett 

stämmer överens med informationen för ett kyl/frys-kombiskåp.

Läs vidare för att lära dig mer om hur ändringarna av bestämmelserna

påverkar varje kategori.

De nya bestämmelserna omfattar inte bara energieffektivitet, utan även energiförbrukning

på ett sätt som konsumenterna lättare kan relatera till. Med den här förändringen är A-

och B-klassificeringen oerhört svår att uppnå för tillverkarna.

Detta görs för att uttryckligen uppmuntra ledande varumärken att investera i innovationer

och energieffektiva produkter. Det innebär att miljövänliga och energieffektiva produkter 

med ännu lägre energiförbrukning kommer fortsätta att utvecklas.

Blombergs fokus på en sund planet har fått oss att avsätta resurser

för att nå målet med ökad energieffektivitet hos våra apparater och sätta

konsumenternas behov i centrum för dessa mål.
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Den nya energimärkningen

FÖR
Energimärkning fram tills 28.feb 2021

NU
Energimärkning från 1.mars 2021

Den nya energimärkningen är nu mycket lättare att 

förstå vid en snabb titt

Den tidigare energimärkningen gick från D till A+++. Trots att A+-

klassificeringen var den miniminivå som kunde säljas med denna

skala, skulle en oinformerad konsument lätt kunna uppfatta den som 

en mycket effektivare produkt. Klassificeringarna baseras nu på ett 

enkelt, lättbegripligt system från A till G där A är bäst och G är den 

lägsta graderingen. En produkt som tidigare var märkt A+++ i 

energieffektivitet blir till exempel B-klassificerad efter ändringen.

Dessutom kommer bullernivåerna för apparaterna att klassificeras på 

en skala från A till D, vilket är helt nytt. Tidigare angavs endast

bullernivå i dB(A) för en produkt. Att ha en tydlig klassificering, utöver

informationen om decibel, gör bullernivåerna mycket mer begripliga

och jämförbara för alla.

Etiketterna har också en QR-kod som konsumenterna kan skanna 

med en mobil enhet för att få ytterligare och officiell (icke-kommersiell) 

information om produkterna.
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Tvättmaskiner

EU:s energimärkning för tvättmaskiner och

kombinerad tvätt/tork ändras. 

Efter den 1 mars 2021 anges alla energivärden

från A till G i stället för A+, A++ och A+++.

Tvättmaskinernas energieffektivitetsklass

baseras på energiförbrukningen för det nya ”Eco 

40-60”-programmet. 

”Eco 40-60”-programmet rekommenderas för

måttligt smutsad, tålig bomull och linnetvätt med 

tvättetiketter som anger rätt tvättemperatur

mellan 40 °C och 60 °C.

1. QR-kod (Nytt)

2. Skala för energieffektivitetsklass (A-G)

3. Energieffektivitetsklass

4. Viktad energiförbrukning i kWh per 100 cykler (nytt)

Vid beräkning av förbrukningsvärden tas värdena för kvartsfull, halvfull 

och full maskin med i beräkningen.

5. Klassificerad kapacitet i kg

6. Viktad vattenförbrukning i liter per cykel (nytt)

Vid beräkning av förbrukningsvärden tas värdena för kvartsfull, halvfull 

och full maskin med i beräkningen.

7. Varaktighet för ”Eco 40-60”-programmet vid klassificerad kapacitet (nytt)
Eco 40-60”-programmet ligger till grund för fastställande av energiförbrukning, 

vattenförbrukning, tvätt-, centrifugerings- och sköljningseffektivitet, återstående

fuktighet, buller och programmets varaktighet.

8. Centrifugeringseffektivitetsklass

9. Bullernivå under centrifugeringscykeln i dBA*** och bullerklass (nytt)
Ljudeffektnivå, referens till 1 pW

Här beskrivs hur den nya energietiketten 

för tvättmaskiner ser ut och vad symboler 

och siffror betyder: 
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Kombinerad tvätt/tork

EU:s energimärkning för tvättmaskiner och

kombinerad tvätt/tork ändras. 

Efter den 1 mars 2021 anges alla energivärden

från A till G i stället för A+, A++ och A+++.

Tvättmaskinernas energieffektivitetsklass baseras

på energiförbrukningen för det nya ”Eco 40-60”-

programmet. 

”Eco 40-60”-programmet rekommenderas för

måttligt smutsad, tålig bomull och linnetvätt med 

tvättetiketter som anger rätt tvättemperatur mellan

40 °C och 60 °C. 

1. QR-kod (Nytt)

2. Skala för energieffektivitetsklass (A-G)

3. Energieffektivitetsklass för hela cykeln

4. Energieffektivitetsklass för tvättprogrammet                                           

5. Viktad energiförbrukning för hela cykeln i kWh per 100 cykler (nytt)

6. Viktad energiförbrukning för tvättprogrammet i kWh per 100 cykler (nytt)

7. Klassificerad kapacitet för hela cykeln i kg 

8. Klassificerad kapacitet för tvättprogrammet i kg

9. Viktad vattenförbrukning för hela cykeln i liter per cykel (nytt) 

10. Viktad vattenförbrukning för tvättprogrammet i liter per cykel (nytt)

11. Hela cykelns varaktighet vid klassificerad kapacitet (nytt) 

12. Tvättprogrammets varaktighet vid klassificerad kapacitet (nytt)

13. Centrifugeringseffektivitetsklass (nytt)

14. Bullernivå under centrifugeringscykeln i dBA och bullerklass (nytt)
Eco 40-60”-programmet ligger till grund för fastställande av energiförbrukning, vattenförbrukning, återstående

fuktighet, buller, programmets varaktighet samt tvätt-, centrifugerings- och sköljningseffektivitet.

Vid beräkning av förbrukningsvärden tas värdena för kvartsfull, halvfull och full maskin med i beräkningen.

Ljudeffektnivå, referens till 1 pW

Här beskrivs hur den nya energietiketten 

för kombinerad tvätt/tork ser ut och vad 

symboler och siffror betyder:
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Kjøle- og fryseskap

EU:s energimärkning för kyl/frys-kombiskåp ändras. 

Efter den 1 mars 2021 anges alla energinivåer från

A till G i stället för A+, A++ och A+++. 

För kyl/frys-kombiskåp får energimärkningen en 

uppdatering, inklusive ändringar i hur volymerna i 

kylskåpen mäts.

1. QR-kod (nytt)

2. Skala för energieffektivitetsklass (A–G)

3. Energieffektivitetsklass

4. Årlig energiförbrukning i kWh per år

5. Total volym för frysutrymmen

6. Total volym för alla kylutrymmen och icke-frysutrymmen

7. Bullernivå i dBA* och bullerklass (nytt)
Ljudeffektnivå, referens till 1 pW

Här beskrivs hur den nya 

energietiketten för kyl/frys-

kombiskåp ser ut och vad 

symboler och siffror betyder: 
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Oppvaskmaskiner

EU:s energimärkning för diskmaskiner ändras. 

Efter den 1 mars 2021 anges alla energivärden

från A till G i stället för A+, A++ och A+++.

Diskmaskiners energieffektivitetsklass baseras på 

energiförbrukningen med ”Eco”-programmet. 

”Eco”-programmet rekommenderas för måttligt

smutsad disk och för att spara energi och vatten. 

Detta är det effektivaste diskmaskinsprogrammet.
1. QR-kod

2. Skala för energieffektivitetsklass (A–G)

3. Energieffektivitetsklass

4. Energiförbrukning för miljöprogram i kWh per 100 cykler (nytt)

5. Klassificerad kapacitet med standardplatsinställningar för

miljöprogrammet

6. Vattenförbrukning för miljöprogram i liter per cykel (nytt)

7. Varaktighet för miljöprogrammet (nytt)

8. Bullernivå i dBA och bullerklass (nytt)

Ljudeffektnivå, referens till 1 pW

Här beskrivs hur den nya 

energietiketten för diskmaskiner 

ser ut och vad symboler och siffror

betyder:
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