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Checklista för installatörer 
- det här behöver du känna till i korthet 
Nu finns energimärkningskrav på värmepumpar, elpannor, 
varmvattenberedare, ackumulatortankar och kombinationer av dessa 
produkter inklusive solvärme. För första gången lägger lagkraven en del av 
ansvaret på installatörer av produkterna och produktpaketen.  

Installerar och/eller säljer du något av följande? 

- värmepumpar för vattenburna centralvärmesystem (≤ 70 kW) 

- el-, gas- eller oljepannor (≤ 70 kW) 

- varmvattenberedare (≤ 70 kW) 

- ackumulatortankar (≤ 500 liter) 

- solvärmeutrustning i kombination med värmepump, el-, gas-, oljepanna 
eller varmvattenberedare 

- temperaturregulator i kombination med värmepump, el-, gas- eller 
oljepanna 

Från den 26 september 2015 ska ovanstående produkter och kombinationer av 
produkter vara energimärkta. Produkterna ska också uppfylla krav på effektivitet 
samt information. Kraven på effektivitet gäller alla produkter under 400 kW 
respektive 2000 liter. Produkter som fanns i lager redan före den 26 september år 
2015 och produkter som redan är installerade behöver inte uppfylla kraven. 

Tillverkare och importörer ansvarar för att produkterna uppfyller kraven på 
effektivitet. De ansvarar även för att ta fram energimärkningsetiketter och 
produktblad till alla produkter och se till att de är tillgängliga för återförsäljare 
och konsumenter. 

Återförsäljare ansvarar för att de produkter och produktpaket de säljer har den 
eller de energimärkningsetiketter som gäller väl synligt på produkten. Det ska 
också finnas informationsblad och bruksanvisningar tillgängliga för konsumenten. 

Installatörer räknas som återförsäljare om de även säljer produkterna eller 
produktpaketen de installerar. Installatörer som enbart installerar, men som inte är 
en försäljare av dem, har alltså inget ansvar enligt lagkraven, men kan få frågor 
om energimärkning från konsumenterna. 

Den som först kombinerar och säljer ett paket av produkter ansvarar för att 
beräkna effektivitet och ta fram energimärkningsetikett för paketet. Paketet kan 
bestå av produkter från olika tillverkare, men ska ändå ha en gemensam 
energimärkning. 
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Som installatör/återförsäljare ansvarar du för följande: 

• För produkter du erbjuder till försäljning ska produktbladet som 
tillverkaren tar fram och skickar med produkten ingå i offerten. Detta 
produktblad ska också finnas tillgängligt elektroniskt vid försäljning via 
nätbutik.  

• Om produkterna säljs på sådant sätt att konsumenten inte kan se 
produkterna i verkligheten innan köpet ska de tryckta 
energimärkningsetiketterna skickas med produktbladet till konsumenten 
vid försäljning.  

• För produktpaket som du kombinerar och säljer ska du beräkna effektivitet 
och energiklass, samt ta fram energimärkningsetiketter för paketen.  

• För paket av produkter som du erbjuder till försäljning ska, förutom 
produktblad för produkterna, uppgifter om paketets energiklass och 
säsongsmedelverkningsgrad ingå i offerten. Dessutom ska de uppgifter 
som används för att beräkna säsongsmedelverkningsgraden för paketet 
ingå.  

• Att all reklam för en specifik produkt eller paket av produkter som även 
innehåller prisinformation eller energirelaterad information, innehåller 
information om energiklassen för produkten och/eller paketet.  

Som installatör/återförsäljare behöver du känna till detta: 

 
• Vilka typer av produkter och kombinationer av produkter som ska vara 

energimärkta.  
• Hur energimärkningsetiketterna ser ut och vilken information de 

innehåller.  
• Att det finns ett beräkningsverktyg för att ta fram energimärkningen för 

paket av produkter. Du hittar verktyget på Energimyndighetens webbplats.  
• Att energimärkningen möjliggör jämförelser mellan olika 

uppvärmningssätt.  
• Att energimärkningen möjliggör jämförelser mellan olika produkters 

prestanda och andra viktiga egenskaper som t.ex. buller. 
• Att märkningen är en värdehandling som kan användas av konsumenten 

vid energideklaration av huset och som kan öka värdet på huset vid en 
försäljning. 

• Att Energimyndigheten gör marknadskontroll för att se till att kraven på 
energimärkning följs.  

• Var du kan hitta mer information.  
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Mer information  
 
Kontakta din tillverkare eller återförsäljare, alternativt din branschförening.  
Mer information finns också på www.energimyndigheten.se/installatorer  
 

 

http://www.energimyndigheten.se/installatorer
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