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▪ Energimerker er avgjørende for at vi skal kunne forsikre oss om at 
husholdningsprodukter er så bærekraftige som mulig. De fører til bedre 
energieffektivitet og et konsekvent kvalitets- og ytelsesnivå. 

▪ Fra 1.mars 2021 oppdateres EUs energiforskrifter for å gjenspeile 
moderne bærekraftsnivåer, med klasser fra A (mest effektiv) til G (minst 
effektiv) i stedet for det tidligere systemet med A+, A++ og A+++. 

▪ Det betyr at bransjen kommer til å ha mye større fokus på 
husholdningsprodukters miljøvennlighet og energieffektivitet enn noen 
gang før.

▪ De nye merkene har som mål å belønne energieffektive produkter, 
samtidig som det implementeres strengere krav til miljøvennlig design og 
bedre ytelse med tanke på miljøpåvirkning. 

▪ Endringene ønskes velkommen av Grundig, siden de er helt i tråd med 
merkevarevisjonen vår. 

▪ Som følge av endringer i energiforskriftene er de nye energimerkene 
oppdatert slik at de er bedre tilpasset forbrukernes atferd, og de gjelder 
for tre grupper med husholdningsprodukter:

▪ Vaskemaskiner og vaske-/tørketromler

▪ Oppvaskmaskiner

▪ Kjøle-/fryseskap, frysere, minibarer og vinskap

EUs energiforskrifter for 

husholdningsprodukter oppdateres.
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De nye energimerkene 

gjenspeiler Blombergs 

forpliktelse til å være miljøvennlig

Hva betyr dette for

spesifikke produktkategorier?

Energiforskrifter og -merker håndteres forskjellig for forskjellige produktkategorier.

Energiklasser og andre verdifulle opplysninger på energimerker fastsettes med hensyn 

til driftsprinsippene til forskjellige kategorier.

Det betyr for eksempel at man ikke finner alle de samme opplysningene på 

energimerket på en vaskemaskin som på energimerket på et kombiskap.

Følg koblingene under hvert produkt hvis du vil ha mer informasjon om hvordan 

endringer i forskriftene påvirker hver kategori.

De nye forskriftene dekker ikke bare energieffektivitet, men også energiforbruk på en 

måte som er enklere å forholde seg til for forbrukerne. Endringen betyr at det er svært 

vanskelig for produsentene å oppnå A- og B-klassifiseringene.

Dette er gjort for å oppmuntre ledende merker til å investere i innovasjon og 

energieffektive produkter. Det betyr at det fortsatt kommer til å bli utviklet miljøvennlige 

og energieffektive produkter med lavere energiforbruk.

Blombergs fokus på en sunn livsstil og en sunn planet har ført til at vi har 

øremerket ressurser til arbeidet mot målet om å gjøre produktene våre mer 

energieffektive og sette forbrukernes behov i sentrum for disse målene.
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Nye energimerker

FØR
Energimerking frem til 28.feb 2021

NÅ
Energimerking fra 1.mars 2021

De nye energimerkene er mye lettere å forstå ved første øyekast

De gamle energiklassene var fra D til A+++. Selv om klassen A+ var 

det laveste salgbare nivået på denne skalaen, kunne det fort bli 

oppfattet som et mye mer effektivt produkt av uinformerte forbrukere. 

Nå er klassifiseringen basert på et enkelt og lett forståelig system fra 

A til G, der A er best og G er den laveste klassifiseringen. Et produkt 

som tidligere ble merket A+++ for energieffektivitet, havner for 

eksempel i B-klassen etter endringen.

I tillegg blir produkters støynivå klassifisert fra A til D, noe som er helt 

nytt. Tidligere ble støynivået til et produkt bare oppgitt i dB(A). Det å 

ha en tydelig klassifisering i tillegg til desibelinformasjonen gjør det 

mye lettere for alle å forstå og sammenligne støynivåer.

Merkene kommer også til å ha en QR-kode som forbrukerne kan 

skanne med en mobilenhet for å få ytterligere og offisiell (ikke-

kommersiell) informasjon om produktene.



Sensitivity: Public

Vaskemaskiner

EUs energimerker for vaskemaskiner og 

vask/tørk kombi endres. 

Etter 1. mars 2021 blir alle energiklasser 

oppgitt fra A til G i stedet for A+, A++ og A+++.

Energieffektivitetsklassen for vaskemaskiner 

er basert på energiforbruket til det nye «Eco 

40-60»-programmet. 

«Eco 40-60»-programmet anbefales for 

middels skittent, slitesterkt bomullstøy og 

sengetøy der det står på vaskelappen at riktig 

vasketemperatur er mellom 40 og 60 °C.

1. QR-kode (Nytt)

2. Skala for energieffektivitetsklasser (A-G)

3. Energieffektivitetsklasse

4. Vektet energiforbruk i kWh pr. 100 sykluser (Nytt)

Verdiene ved kvart, halv og full maskin er tatt i betraktning ved beregning av  

forbruksverdiene

5. Nominel kapasitet i kg

6. Vektet vannforbruk i liter pr. syklus (Nytt)

Verdiene ved kvart, halv og full maskin er tatt i betraktning ved beregning av  

forbruksverdiene

7. Varigheten til "Eco 40-60" programmet ved nominel kapasitet (Nytt)
"Eco 40-60” programmet er grunnlaget for fastsettelsen av energiforbruk,   

vannforbruk, vaske-, sentrifugerings- og skylleeffektivitet, restfuktighet,  

støy og programmets varighet.

8. Sentrifugeringseffektivitetsklasse

9. Støynivå under sentrifugeringssyklusen  i dBA*** og støyklasse (Nytt)
Lydeffektnivå, referanse 1 pW

Her ser du hvordan det nye energimerket 

for vaskemaskiner ser ut, og hva 

symbolene og tallene står for: 
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Vask/tørk kombi maskiner

EUs energimerker for vaskemaskiner og vask/tørk 

kombi endres. 

Etter 1. mars 2021 blir alle energiklasser oppgitt fra A 

til G i stedet for A+, A++ og A+++.

Energieffektivitetsklassen for vaskemaskiner er basert 

på energiforbruket til det nye «Eco 40-60»-

programmet. 

«Eco 40-60»-programmet anbefales for middels 

skittent, slitesterkt bomullstøy og sengetøy der det 

står på vaskelappen at riktig vasketemperatur er 

mellom 40 og 60 °C.

1. QR-kode (Ny)

2. Skala for energieffektivitetsklasser (A-G)

3. Energieffektivitetsklasse for hele syklusen

4. Energieffektivitetsklasse for vaskesyklusen

5. Det vektede energiforbruket til hele syklusen i kWh per 100 sykluser (Ny)

6. Det vektede energiforbruket til vaskesyklusen i kWh per 100 sykluser (Ny)

7. Nominell kapasitet for hele syklusen i kg 

8. Nominell kapasitet for vaskesyklusen i kg

9. Det vektede vannforbruket til hele syklusen i liter pr. syklus (Ny) 

10. Det vektede vannforbruket til vaskesyklusen i liter pr. syklus (Ny) 

11. Varigheten til hele syklusen ved nominell kapasitet (Ny) 

12. Varigheten til vaskesyklusen ved nominell kapasitet (Ny)

13. Sentrifugeringseffektivitetsklasse (Ny)

14. Støynivå under sentrifugeringssyklusen i dBA og støyklasse (Ny)
"Eco 40-60" programmet er grunnlaget for fastsettelsen av energiforbruk, vannforbruk, restfuktighet, støy og 

programmets varighet, samt vaske-, sentrifugerings- og skylleeffektivitet.

Verdiene ved kvart, halv og full maskin er tatt i betraktning ved beregning av forbruksverdiene.

Lydeffektnivå, referanse 1 pW

Her ser du hvordan det nye energimerket 

for vask/tørk kombi ser ut, og hva 

symbolene og tallene står for: 
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Kjøle- og fryseskap

EUs energimerker for kjøle- fryse- og 

kombiskap endres. 

Etter 1. mars 2021 blir alle energinivåer 

oppgitt fra A til G i stedet for A+, A++ og A+++. 

Energimerkene for kombiskap får en 

oppdatering, som omfatter endringer i måten 

rommenes volum måles på.

1. QR-kode (Nytt)

2. Skala for energieffektivitetsklasser (A–G)

3. Energieffektivitetsklasse

4. Årlig energiforbruk i kWh per år

5. Samlet volum for fryserommene

6. Samlet volum for alle kjølerom og ikke-fryserom

7. Støynivå i dBA* og støyklasse (Nytt)

Lydeffektnivå, referanse 1 pW

Her ser du hvordan det nye 

energimerket til kjøle-

/fryseskap ser ut, og hva 

symbolene og tallene står for:
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Oppvaskmaskiner

EUs energimerker for oppvaskmaskiner endres. 

Etter 1. mars 2021 blir alle energiklasser oppgitt 

fra A til G i stedet for A+, A++ og A+++.

Energieffektivitetsklassen for oppvaskmaskiner er 

basert på energiforbruket til «Eco»-programmet. 

«Eco»-programmet anbefales for å vaske middels 

skitten oppvask og sparer både strøm og vann. 

Dette er det mest effektive oppvaskprogrammet.
1. QR-kode

2. Skala for energieffektivitetsklasser (A–G)

3. Energieffektivitetsklasse

4. Energiforbruket til «Eco»-programmet i kWh per 100 sykluser (ny)

5. Nominell kapasitet i standardkuverter for «Eco»-programmet

6. Vannforbruket til «Eco»-programmet i liter per syklus (nytt)

7. Varigheten til «Eco»-programmet (nytt)

8. Støynivå i dBA og støyklasse (nytt)

Lydeffektnivå, referanse 1 pW

Her ser du hvordan det nye 

energimerket til oppvaskmaskiner 

ser ut, og hva symbolene og 

tallene står for:
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