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Hvor kan jeg få mere at vide?
Kommissionens forordning om 
miljøvenligt design af eksterne 
strømforsyningers elforbrug i 
ubelastet tilstand og deres gennem-
snitlige effektivitet i aktiv tilstand 
(EF) nr. 278/2008.
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(EF) nr. 278/2008.

Vejledningen præsenterer forordnin-
gernes indhold og henvender sig til 
producenter, importører og andre 
interesserede. Vejledningen er ikke en 
fortolkning af forordningen og træder 
ikke i stedet for forordningen.

Der er krav om miljøvenligt design (ecode-
sign), der stiller krav til effektiviteten af 
eksterne strømforsyninger. Ecodesign er 
krav om produktudformning, der tilgodeser 
eksempelvis energieffektivitet. 

Hvilke produkter?
Kravene gælder for eksterne strømforsy-
ninger med en nominel udgangseffekt på 
op til 250 W, og som er beregnet til brug 
sammen med elapparater i kategorierne:
• Husholdningsapparater
• It-udstyr
• Forbrugerelektronik
• Legetøj, fritids- og sportsudstyr

En ekstern strømforsyning omformer 
elnettets spænding på 230 V til den spæn-
ding, apparatet bruger. At en strømforsy-
ning er ekstern, vil sige, at den er adskilt fra 
elapparatet. Typisk består selve strømforsy-
ningen af et plastikkabinet med indbygget 
elektronik og med en ledning. Eksterne 
strømforsyninger til for eksempel mobilte-
lefoner bliver ofte kaldt for opladere.  

Hvad?
Der er krav til:
• eksterne strømforsyningers gennem-

snitlige effektivitet i aktiv tilstand
• det maksimalt tilladte forbrug for 

eksterne strømforsyninger i ubelastet 
tilstand (når strømforsyningen sidder i 
en tændt stikkontakt, uden at den har 
et apparat tilsluttet)

• oplysninger i teknisk dokumentation af 
gennemsnitlig effektivitet, forbrug i 
ubelastet tilstand og resultater om 
relevante målinger og beregninger 

Kravene afhænger af strømforsyningens 
udgangsspænding og typen af strømfor-
syningen. 

Producerer eller importerer 
du elapparater?
Så vær opmærksom: Der er krav til effektiviteten af eksterne 
strømforsyninger til elapparater og -udstsyr.

Hvem?
Du har ansvar for, at dit produkt overhol-
der kravene, hvis du er: 
• Producent i et EU-land og producerer 

til EU-markedet. 
• Offi ciel repræsentant i EU for en 

virksomhed, der hører hjemme i et land 
uden for EU. 

• Importør af elapparater og udstyr fra 
et land uden for EU til salg i EU. Det 
gælder uanset, om apparatet er fra din 
egen eller en anden virksomheds 
produktion uden for EU.

Kravene er dog nyttige at kende for alle 
typer virksomheder i salgskæden. Eksem-
pelvis kan forhandlere risikere at stå uden 
varer på hylderne, hvis produkter ikke 
lever op til kravene og derfor bliver 
trukket tilbage fra markedet.

Hvorfor? 
EU har besluttet at begrænse elforbruget 
i eksterne strømforsyninger. Det skyldes, 
at der er store muligheder for at spare 
energi. De nye krav vil spare ni millioner 
kWh årligt i hele EU i 2020. Det svarer til 
lidt under en fjerdedel af Danmarks 
nuværende årlige elforbrug. 

Kravene er udstedt i en forordning under 
EU’s ecodesigndirektiv, der begrænser 
produkters energiforbrug i alle sektorer 
– dog ikke transport. Kravene gælder 
samtidigt i alle lande i EU og giver dermed 
lige vilkår for alle virksomheder i EU.

Følg med i nye krav og vejledninger:
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ikke i stedet for forordningen.

eksterne strømforsyninger i ubelastet 
tilstand (når strømforsyningen sidder i 
en tændt stikkontakt, uden at den har 
et apparat tilsluttet)

• oplysninger i teknisk dokumentation af 
gennemsnitlig effektivitet, forbrug i 
ubelastet tilstand og resultater om 
relevante målinger og beregninger 

Kravene afhænger af strømforsyningens 
udgangsspænding og typen af strømfor-
syningen. 

nuværende årlige elforbrug. 

Kravene er udstedt i en forordning under 
EU’s ecodesigndirektiv, der begrænser 
produkters energiforbrug i alle sektorer 
– dog ikke transport. Kravene gælder 
samtidigt i alle lande i EU og giver dermed 
lige vilkår for alle virksomheder i EU.



Ecodesign
Til producenter og importører af eludstyr

Maj 2013

VEJLEDNING OM KRAV TIL EFFEKTIVITETEN 
AF EKSTERNE STRØMFORSYNINGER

2

Hvad er kravene?
Der er krav til eksterne strømforsyninger 
i ubelastet og i aktiv tilstand. Det vil sige, 
både når strømforsyningen ikke er tilsluttet 
apparatet, og når den er tilsluttet apparatet.
 
Kravene til strømforsyningers maksimale 
elforbrug i ubelastet tilstand og gennem-
snitlige effektivitet i aktiv tilstand  
begrænser energiforbruget i strømforsy-
ningen. Det betyder, at varmetabet i 
strømforsyningen bliver mindre.

Kravene træder i kraft i to trin:

Trin 1: Gælder fra 27. april 2010

Trin 2: Gælder fra 27. april 2011

Se herunder kravene til elforbruget i 
ubelastet tilstand og til energieffektivitet 
i aktiv tilstand for trin 1 og trin 2. Kravene 
til den aktive tilstand bliver på næste side 
vist i en fi gur og i en tabel med eksempler 
på størrelser af strømforsyningen. 

Forklaring af ubelastet og aktiv tilstand mv.

Ubelastet tilstand: Strømforsyningen sidder i en 
tændt stikkontakt, men er ikke tilsluttet et 
elapparat. Der er krav til, hvor meget energi 
strømforsyningen maksimalt må bruge.

varmetab

Aktiv tilstand: Strømforsyningen sidder i en 
tændt stikkontakt og er tilsluttet et elapparat, 
som kan være tændt eller slukket. Der er krav til, 
hvor meget strømforsyningens gennemsnitlige 
effektivitet mindst skal være. Den beregnes som 
gennemsnittet af effektiviteten ved belastninger 
på 25 %, 50 %, 75 % og 100 % af den nominelle 
udgangsstrømstyrke.

varmetab

Lav spænding: Strømforsyningen har en nominel 
udgangsspænding på mindre end 6 V og har en 
nominel udgangsstrømstyrke på mindst 550 mA.

<6V
>550mA

Nominel udgangseffekt: Strømforsyningens 
størrelse, det vil sige effekten, som strømforsy-
ningen er dimensioneret til at levere til et elappa-
rat, kaldes P₀ og angives i W.

p₀=50W

Trin 1: Krav fra 27. april 2010

Ubelastet tilstand – krav til maksimal effekt

Alle typer (AC-AC og AC-DC og uanset spænding)

Alle P₀ Maks. 0,50 W

Aktiv tilstand – krav til gennemsnitlig effektivitet

Alle typer (AC-AC og AC-DC og uanset spænding)

P₀ < 1 W Min. 0,500 * P₀

1 W < P₀ < 51 W Min. 0,090 * ln(P₀) + 0,500

P₀ > 51 W Min. 0,850

Trin 2: Krav fra 27. april 2011 

Ubelastet tilstand – krav til maksimal effekt

AC-AC 
undtagen lav spænding

AC-DC 
undtagen lav spænding

Lav spænding

P₀ < 51 W Maks. 0,50 W Maks. 0,30 W Maks. 0,30 W

P₀ > 51 W Maks. 0,50 W Maks. 0,50 W Ikke relevant

Aktiv tilstand – krav til gennemsnitlig effektivitet

AC-AC og AC-DC 
undtagen lav spænding

Lav spænding

P₀ < 1 W Min. 0,480 * P₀ + 0,140 Min. 0,497 * P₀ + 0,067

1 W < P₀ < 51 W Min. 0,063 * ln(P₀) + 0,622 Min. 0,075 * ln(P₀) + 0,561

P₀ > 51 W Min. 0,870 Min. 0,860

Der stilles krav om minimum gennemsnitlig 
effektivitet i aktiv tilstand. Kravet til effektivite-
ten beregnes med en formel og giver et tal 
mellem nul og et. Ln betyder ’naturlig logaritme’. 
Brug lommeregner med ln eller regneark for at 
regne tallet ud. Eller brug fi guren og tabellen på 
næste side, hvor du nemt kan se kravet uden at 
bruge formlen.

Der stilles krav til maksimalt                                                   
elforbrug i ubelastet tilstand.

I trin 2 er der også krav til ubelastet og aktiv tilstand. Derudover er der særlige krav til strømforsyninger med lav spænding.
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Slå udgangseffekten op i tabellen, og fi nd kravet til effektiviteten 

Strømforsyningens 
størrelse Mindste gennemsnitlige effektivitet

P₀ (W) Trin 1, alle strømforsyninger Trin 2, strømforsyninger med lav 
spænding Trin 2, andre strømforsyninger

0 0 0,07 0,14

0,5 0,25 0,32 0,38

1 0,5 0,56 0,62

1,1 0,51 0,57 0,63

5 0,64 0,68 0,72

10 0,71 0,73 0,77

15 0,74 0,76 0,79

20 0,77 0,79 0,81

25 0,79 0,8 0,82

30 0,81 0,82 0,84

35 0,82 0,83 0,85

40 0,83 0,84 0,85

45 0,84 0,85 0,86

50 0,85 0,85 0,87

>50 0,85 0,86 0,87

0,00
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Trin 1, alle strømforsyninger
Trin 2, strømforsyninger med lav spænding
Trin 2: andre strømforsyninger

Sammenhæng mellem strømforsyningens størrelse P₀ (W) og effektivitet i aktiv tilstandFå overblik over kravet til aktiv tilstand
Kurven og tabellen giver et overblik over 
kravet til din strømforsynings effektivitet. 

Se effektiviteten for udvalgte størrelser 
af strømforsyninger
Tabellen viser eksempler på kravene for 
forskellige størrelser af strømforsyninger. 
Hvis du vil fi nde kravet for andre værdier, 
må du indsætte den nominelle effekt P₀ i 
formlerne på forrige side. Eksempel: Hvis 
en strømforsyning har udgangseffekt på 
10 W, skal den gennemsnitlige effektivi-
tet være mindst 71 % i trin 1.
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Hvad kommer der krav til?
Eksterne strømforsyninger til hushold-
nings- og kontorapparater bruger energi, 
når de sidder i en tændt stikkontakt, 
selvom de ikke er tilsluttet et apparat. 
Derudover er der forskel på, hvor effektiv 
en strømforsyning er, når den er tilsluttet 
et apparat.

Man kan spare meget energi ved at stille 
krav til, hvor stor en effekt apparatet må 
trække i ubelastet tilstand, og hvor høj 
effektiviteten skal være i aktiv tilstand. 
Derfor har EU-landene besluttet at stille 
krav til eksterne strømforsyninger. 
Kravene er udstedt i en forordning under 
EU’s såkaldte ecodesigndirektiv. Det 
betyder blandt andet, at kravene gælder 
samtidigt i alle EU-lande.

Men hvad forstås ved en ekstern strøm-
forsyning? En strømforsyning omformer 
elnettets spænding på 230 V til den 
spænding, som apparatet bruger. At en 
strømforsyning er ekstern vil sige, at den 
er adskilt fra det elektriske apparat – ty-
pisk indkapslet i et plastickabinet forbun-
det til apparatet via en ledning. 

Hvilke produkter skal overholde 
kravene? 
Kravene gælder for eksterne strømforsy-
ninger med en udgangseffekt på op til og 
med 250 W. Anvend fi guren ovenfor til at 
vurdere, om dine produkter er omfattet. 

Strømforsyninger er ikke omfattet af 
kravene, hvis de tilhører produkter inden 
for kategorierne elektrisk håndværktøj, 
belysning, møbler og medicinsk udstyr.

Kravene til eksterne strømforsyninger 
gælder ikke det apparatet, som strømfor-

Er mit produkt omfattet?

Ikke om
fattet

JA

JA

JA

JA

NEJ

Hører produktetet til en af følgende kategorier?:
• husholdningsapparater
• informationsteknologisk udstyr

• forbrugerelektronik
• legetøjs- og sportsudstyr 

NEJ

Udfører din strømforsyning én eller begge af følgende funktioner?
• konverterer strøm fra elnettet til en lavere spænding
• oplade et batteri, der sidder permanent i det primære produkt, for eksempel i en computer

NEJEr produktets nominelle udgangseffekt < 250 W?

Omfattet

NEJEr der tale om en ekstern strømforsyning (adskilt fra produktet)?

Gælder kravene mit produkt?

syningen hører til. EU har i en anden 
forordning sat grænser for elapparaters 
standbyforbrug. Forordningen om 
standby og forordningen om eksterne 
strømforsyninger gælder for de samme 
produktgrupper. For EU’s forordning om 
standby, se side 7.



Ecodesign
Til producenter og importører af eludstyr

Maj 2013

VEJLEDNING OM KRAV TIL EFFEKTIVITETEN 
AF EKSTERNE STRØMFORSYNINGER

5

En holder til en trådløs telefon uden basestation er omfattet, uanset om den har en 
ladefunktion eller ej.

  
En ekstern strømforsyning, som er forbundet til en batterioplader, er omfattet, uanset 
om strømforsyningen kan adskilles fra batteriopladeren eller ej. Hvis den ikke kan 
adskilles fra batteriopladeren, må man klippe ledningen over for at gennemføre måling. 
 

Universal strømforsyning, der kan bruges til fl ere produkttyper, er omfattet, uanset om 
den kan indstilles til fl ere spændingsniveauer eller automatisk regulerer spændingen. 
Den skal overholde kravene ved alle spændingsniveauer. Det er op til producenten at 
udføre en måling, der kan vise, at strømforsyningen overholder kravene.  

En batterioplader til et digitalkamera er omfattet, hvis batteriet bliver siddende i 
kameraet under opladning.  

En batterioplader til et digitalkamera, er ikke omfattet, hvis batteriet tages ud af 
kameraet under opladning.  

En holder til en elektrisk tandbørste, som oplader tandbørsten induktivt, dvs. ikke er 
forbundet med et stik til tandbørsten, er ikke omfattet, fordi strømforsyninger med 
induktiv overførsel af strømmen ikke er omfattede, jf. forordningens Art. 2, 1e. 
   

Eksempler på tvivlstilfælde

For nogle typer strømforsyninger kan det være svært at afgøre, om kravene gælder.   
Eksemplerne herunder kan være en hjælp.

Eksempler på elapparater med krav til strømforsyningen

Husholdningsapparater It-udstyr Forbrugerelektronik Legetøj og fritids- og sportsudstyr

• Kværne
• Udstyr til at åbne og lukke 

beholdere
• Elektriske knive
• Andre apparater til madlav-

ning, rengøring og vedligehol-
delse af tøj

• Vægte
• Hårtrimmere
• Barbermaskiner
• Massageapparater
• Andre apparater til kropspleje

• Pc
• Maskiner til print/fax/kopi/

scan
• Fremvisningsprojektor
• Switch/router/access-point
• Simple og komplekse digitale 

tv-modtagere (settopbokse)
• Mobiltelefoner
• Trådløse telefoner
• PDA’er
• Alt udstyr, hvis primære 

funktion er enten input, 
lagring, display, genfi nding, 
fl ytning eller kontrol af data 
eller af telekommunikations-
meddelelser eller en kombina-
tion af disse funktioner

• Mp3/iPod/iPod Touch
• Radioer
• DAB-radioer
• Clock-radio
• Stereoanlæg
• Andet udstyr til optagelse 

eller gengivelse af lyd eller 
billeder, herunder signaler og 
anden teknologi til transmis-
sion af lyd og billeder på 
anden måde end ved 
telekommunikation

• Elektriske tog og racerbaner
• Nintendo-spil o. lign.
• Håndholdte spillekonsoller
• Musikinstrumenter
• Andet legetøj og fritids- og sports-

udstyr

Listen er ikke udtømmende – og der er også produktgrupper, som i dag ikke bliver designet med eksterne strømforsyninger, 
men som måske kan blive det i fremtiden.
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Hvem har ansvar for at overholde 
kravene?
Kravene gælder for produkter, der 
markedsføres i EU, uanset om det er som 
salg eller gratis og uanset salgsmetode. 
Kravene gælder direkte for:

• Europæiske producenter af strømforsy-
ninger til salg i EU

• Importører af strømforsyninger fra et 
land uden for EU til salg i EU. Det 
gælder, uanset om produktet er fra din 
egen eller en anden virksomheds 
produktion uden for EU

• Repræsentationer i EU for producenter 
uden for EU

Er du producent, har du ansvaret for, at 
dit produkt overholder kravene. 

Er du importør, har du ansvaret for, at det 
produkt, som du sælger i EU, overholder 
krav. Det kan du blandt andet sørge for 
ved at stille kravene til din leverandør og 
sørge for, at produktet er CE-mærket og 
har den tekniske dokumentation i orden 
inden det kommer på markedet i EU. 

Repræsenterer du i EU en producent 
uden for EU, har du ansvaret for, at 
produktet overholder kravene, selvom du 
kun repræsenterer producenten og ikke 
sælger produkterne. Det gælder dog ikke 
for parallelimporterede varer. I det 
tilfælde overtager den pågældende 
parallelimportør ansvaret.

Hvornår skal kravene overholdes?
Er du producent i EU, skal dine produkter 
overholde de krav, der gælder på det 
tidspunkt, hvor produkterne bringes på 
markedet. For at være bragt på markedet 
skal produkterne have forladt virksomhe-
den, herunder virksomhedens lager.

Er du importør, må du gerne sælge 
produkterne fra dit lager, selvom de ikke 
overholder kravene, hvis produkterne 
fysisk befi nder sig i et EU-land, inden de 
pågældende krav træder i kraft. Selve 
bestillingen og betalingen har ingen 
betydning i denne sammenhæng.

Hvad er kravene til information 
og dokumentation?
Teknisk dokumentation
Som producent eller importør skal du sørge 
for at have teknisk dokumentation for, at 
strømforsyningerne lever op til kravene.

Der er ikke krav om, at strømforsyninger 
skal godkendes på forhånd. Men Energi-

Krav til indhold af teknisk dokumentation

Oplyst størrelse Beskrivelse

RMS (effektiv) udgangsstrømstyrke (mA) Målt ved belastning 100 %, 75 %, 50 % og 25 %

RMS (effektiv) udgangsspænding (V)

Aktiv udgangseffekt (W)

RMS (effektiv) indgangsspænding (V) Målt ved belastning 100 %, 75 %, 50 %, 25 % og 0 %

RMS (effektiv) indgangseffekt (W)

Total harmonisk forvrængning (THD)

Faktisk effektfaktor

Elforbrug (W) Beregnet for belastning 100 %, 75 %, 50 % og 25 %, 
målt ved belastning 0 %

Effektivitet Målt for belastning 100 %, 75 %, 50 % og 25 %

Gennemsnitlig effektivitet Aritmetisk gennemsnit af effektiviteten 
for belastning 100 %, 75 %, 50 % og 25 %

RMS: Root Mean Square (kvadratisk middelværdi)

styrelsen og tilsynsmyndighederne i de 
andre EU-lande kan kræve, at du frem-
lægger den tekniske dokumentation med 
en frist på højst ti dage. Den skal gemmes 
i ti år efter, at det sidste eksemplar af 
modellen er fremstillet. 

Se kravene til de oplysninger, du skal have 
klar som producent eller importør, i boksen 
nedenfor. Du kan læse mere om kravene til 
teknisk dokumentation i ecodesigndirek-
tivets bilag 4 og i forordningen for 
eksterne strømforsyninger bilag 1.

CE-mærkning og 
overensstemmelseserklæring
Inden produktet bliver markedsført, skal 
det være CE-mærket og have en overens-
stemmelseserklæring. I erklæringen skal du 
som producent dokumentere og garan-
tere, at produktet opfylder alle relevante 
EU-bestemmelser, herunder krav til 
energiforbrug. Dvs., at forordningens 
referencenummer (EF) Nr. 278/2009 skal 
være nævnt i overensstemmelseserklæ-

ringen. Er strømforsyningen fra et land 
uden for EU, har importøren ansvar for 
overensstemmelseserklæringen.

Målemetoder 
Der er ikke krav om at bruge en særlig 
målestandard. Kravet er, at det skal være 
en pålidelig, nøjagtig og reproducerbar 
måleprocedure, der benytter sig af 
alment anerkendte måleteknikker. At 
målemetoden skal være reproducerbar 
betyder, at målingerne skal kunne 
gentages med samme resultat. 

Producenten kan selv stå for at foretage 
målingerne efter forordningens retnings-
linjer. Reglerne kan fi ndes i forordningens 
bilag 1. Det er ikke nødvendigt at blive 
særligt godkendt til at udføre målingerne 
relateret til kravene for strømforsyninger.

Hvad sker der, hvis produktet ikke 
overholder kravene?
Energistyrelsen fører tilsyn med, at 
eksterne strømforsyninger på markedet 

Ecodesign
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overholder reglerne om ecodesign. 
Energistyrelsen kontrollerer først og 
fremmest, om overensstemmelseserklæ-
ringen og den tekniske dokumentation 
er i orden. 

Endvidere gennemfører Energistyrelsen 
kontrolmålinger. Her tester man i første 
omgang en enkelt strømforsyning af en 
given model.

Hvis strømforsyningen ikke overholder 
kravene, kan der testes yderligere tre 
strømforsyninger af samme model. Hvis 
gennemsnittet af de tre målinger ikke 
overholder kravene, overholder strømfor-
syningen ikke lovgivningen og må ikke 
sælges i EU.

Kontrolproceduren er beskrevet i 
forordningen om eksterne strømforsy-
ninger i bilag II

Hvis strømforsyningen ikke overholder 
kravene, skal Energistyrelsen pålægge 
dig som producent eller importør at 
bringe tingene i orden.

Alt efter hvor alvorlig overtrædelsen er, 
kan Energistyrelsen forbyde, at strømfor-
syningen bliver markedsført, og/eller 
forlange, at produktet bliver trukket 
tilbage fra markedet. Producenten eller 
importøren skal med det samme have 
besked om afgørelsen.

Ved forbud eller tilbagetrækning skal 
EU-Kommissionen høres og de øvrige 
medlemsstater straks informeres. Hensig-
ten er, at et eventuelt markedsføringsfor-
bud virker ens i alle medlemslande.

Hvordan spiller kravene sammen 
med andre krav og energimærker?
Under ecodesigndirektivet bliver der 
løbende udstedt forordninger med 
miljø- og energikrav til produkter og 
produktgrupper. Det er vigtigt at være 
opmærksom på, fordi der kan komme nye 
krav i andre forordninger, som vedrører 
dit produkt. For eksempel krav, der går på 
tværs af produktgrupper. Du bør derfor 
følge med på www.ens.dk/energikrav, 
hvor du løbende kan se information om 
forordningerne og altså om nye krav.

Ecodesignkrav til produkter i standby 
og slukket tilstand
EU har eksempelvis i en anden tværgå-
ende forordning under ecodesigndirekti-
vet stillet krav til elapparaters strømfor-
brug, når de er slukkede eller på standby. 
Hvis strømforsyningen er en lavspændings-
type (defi neret på side 2), for eksempel til 
en mobiltelefon, er mobiltelefonen ikke 
omfattet af standbykravene, men selve 
strømforsyningen skal overholde kravene 
til eksterne strømforsyninger.

Andre ecodesignkrav
Der er under ecodesigndirektivet udstedt 
forordninger med energi- og miljøkrav til 
en lang række produkter. Der er for 
eksempel krav til simple digitale modta-
gerbokse, tv og belysning. Forordningen 
om standby og forordningen om eksterne 
strømforsyninger går på tværs af alle 
produktgrupperne. Men kravene i 
forordningen for de enkelte produkt-
grupper kan afvige fra kravene i de 
tværgående forordninger. Det er derfor 
vigtigt, at du orienterer dig om andre 
relevante forordninger for dine produkter 
på www.ens.dk/energikrav. 

Hvor er der mere information? 

Energistyrelsens hjemmeside (www.end.dk/energikrav) inderholder mere information om 
reglerne, nye krav i forordninger, vejledning, kontaktinformation og links til lovtekster.

Ecodesignforordningen om eksterne strømforsyninger
”Kommissionens Forordning (EF) Nr. 278/2009 af 6. april 2009 om krav til miljøven-
ligt design af eksterne strømforsyningers elforbrug i ubelastet tilstand og deres 
gennemsnitlige effektivitet i aktiv tilstand ”. Se links til forordningen på dansk og 
engelsk på www.ens.dk/energikrav/stroemforsyninger

Ecodesigndirektivet 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om 
rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede 
produkter. Se links til direktivet på dansk og engelsk på www.ens.dk/ecodesign. 

Dansk lov om ecodesign
Ecodesigndirektivet er gennemført i dansk lovgivning i:
• Lovbekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, nr. 

1068 af 15. september 2010. 
• Bekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, nr. 1274 af 

19. november 2010.

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
www.ens.dk
Tlf: 33 92 67 00
E-mail: ens@ens.dk

Om ecodesign og energimærkning:
www.ens.dk/energikrav
E-mail: ecodesign@ens.dk

Hvor er der hjælp og 
vejledning?

Du kan få svar på spørgsmål og hjælp til 
overholdelse af kravene hos sekretariatet for 
ecodesign og energimærkning af produkter:

Telefon: 43 30 50 20
Mandag til torsdag 9 - 16
Fredag  9 - 15.30

E-mail: sekretariat@eco-energimaerke.dk

Du kan se oplysninger om målestandarder på www.ens.dk/energikrav


