
Ecodesign
Til producenter og 

importører af fjernsyn
Marts 2011

nye krav til energieffektivitet og  
produktinformation for fjernsyn

Vejledning om krav til fjernsyns 
elforbrug

indhold:
Hvad er kravene?

Hvilke produkter kommer der 
krav til? 

Hvem har ansvar for at overholde 
kravene?

Hvornår skal kravene overholdes? 

Hvordan viser jeg, at mit produkt 
overholder kravene? 

Hvad sker der, hvis mit produkt 
ikke overholder kravene? 

Hvordan spiller kravene sammen 
med andre krav og energimærker? 

Hvor er der mere information?

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

Hvor kan jeg få mere at vide?
Kommissionens forordning  
(EF) Nr. 642/2009 om miljøvenligt 
design af fjernsyn:
www.ens.dk/ecodesign/fjernsyn

Følg med i nye krav til produkter 
under ecodesign-direktivet, og få 
vejledning til kravene på:

www.ens.dk/ecodesign

Hvad?
I 2010 er der indført grænser for fjern-
syns elforbrug og krav om, at producen-
ter og importører skal stille oplysninger 
om apparaterne til rådighed for forbru-
gerne på en hjemmeside.
 
Der er krav til elforbrug i både aktiv 
tilstand, i standby og i slukket tilstand. 
Kravene for standby og slukket strammes 
fra 20. august 2011 og kravene for aktiv 
tilstand fra 1. april 2012.

Hvis du producerer eller importerer 
fjernsyn, der ikke overholder kravene, må 
du ikke sælge dem i EU. 

Hvilke produkter?
Kravene gælder for alle fjernsyn uanset 
størrelse, skærmteknologi og skærmop-
løsning. Fjernsyn anvendes som en fælles 
betegnelse for tv-apparater og tv-moni0torer.
 
Et tv-apparat består af en skærm og en 
eller flere tv-tunere/modtagerbokse og 
kan vise og modtage audiovisuelle 
signaler herunder tv-signaler. Tv-appara-
ter kan herudover have supplerende 
funktioner som dvd, harddisk e.l.

En tv-monitor har ikke tuner/modtager-
boks og kan derfor ikke modtage og 
behandle sendesignaler. Monitoren er 
afhængig af signaler fra eksterne kilder 
for at kunne vise billeder og gengive lyd. 

Hvem?
Ansvaret for, at fjernsyn overholder 
kravene har: 
•	 Producenten af apparatet

 - hvis producenten er en virksomhed i  
et EU-land

 - hvis virksomheden er hjemmehørende 
i et land uden for EU, og virksomhe-
den har en officiel repræsentant i EU

•	 Importøren, der importerer apparatet 
til EU
 - hvis der ikke findes en producent eller 
en officiel repræsentant for produ- 
centen i EU

producerer eller importerer du fjernsyn? 
så vær opmærksom: der er indført krav 
og kravene strammes både i 2011 og 2012

Du må således ikke markedsføre fjernsyn 
i EU, der ikke overholder kravene. 
Kravene er også nyttige at kende for alle 
typer virksomheder i salgskæden. For 
eksempel kan leverandører risikere at stå 
uden varer på hylderne, hvis produkter 
ikke lever op til kravene og bliver trukket 
tilbage fra markedet.

Hvorfor? 
Elforbruget til fjernsyn udgør en stor 
andel af elforbruget i de danske og 
europæiske husholdninger. Elforbruget er 
steget, fordi skærmene er blevet større 
og større, og fordi mange husstande nu 
har mere end ét fjernsyn. EU har derfor 
besluttet at begrænse elforbruget i 
fjernsyn ved at indføre krav til energief-
fektiviteten. 

De nye krav vil spare 28 mia. kWh årligt i 
hele EU i 2020. Det svarer næsten til 
Danmarks nuværende årlige elforbrug.  

Kravene er udstedt i en forordning under 
EU’s såkaldte ecodesign-direktiv, der 
begrænser produkters energiforbrug i alle 
sektorer – dog ikke transport. Kravene 
gælder samtidigt i alle EU-lande. Det giver 
lige vilkår for alle virksomheder i EU.
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Hvad er kravene?
Der er flere typer af krav. Der er:
•	 energikrav for aktiv, standby og slukket 
•	 krav om indstillinger
•	 krav om produktoplysninger på en frit 

tilgængelig hjemmeside

Kravene gælder for alle fjernsyn uanset 
skærmstørrelse og teknologi.

Energikrav
Energikravene gælder for aktiv tilstand 
og for standby og slukket. Kravene 
træder i kraft i flere trin. De første trin er 
trådt i kraft i løbet af 2010. 

Aktiv tilstand
Det maksimalt tilladte effektforbrug i 
aktiv tilstand beregnes på baggrund 
fjernsynets synlige skærmareal A. Se 
formler i tekstboksen. A skal indsættes i 
enheden kvadratdecimeter (dm²). 

Kravene er opdelt på krav for tv-appara-
ter og tv-monitorer. Tv-apparater må have 
et større forbrug end tv-monitorer, fordi 
tv-apparater udover skærm også har 
tv-tuner/modtagerboks.

Fjernsyn med en skærmopløsning på 
mindst 1920 x 1080 pixel må frem til 1. 
april 2012 have et større effektforbrug 
end fjernsyn med en lavere skærmopløs-
ning. Men fra 1. april 2012 afhænger 
kravene ikke af skærmopløsninger. 

krav til fjernsynets maksimale effekt i standby eller lukket

Krav fra 7. januar 2010 Krav fra 20. august 2011

Slukket tilstand Effekt maks. 1,00 W Effekt maks. 0,30 W
Fjernsyn med synlig afbryder, der reducerer 
forbruget til 0,01 W, må bruge 0,50 W i en 
evt. anden slukket tilstand

Standby Effekt maks. 1,00 W Effekt maks. 0,50 W

Standby med display Effekt maks. 2,00 W Effekt maks. 1,00 W

Tilgængelighed af standby Krav om standby og/eller slukket Krav om standby og/eller slukket

Automatisk standby/sluk Ingen krav Krav om automatisk standby og/eller 
slukkefunktion efter højst 4 timer uden 
interaktion med brugeren

krav til fjernsyns maksimale effekt i aktiv tilstand:

fra 20. august 2010 

Skærmopløsning på mindst  
1920 x 1080 pixel

Alle andre skærmopløsninger

Tv-apparater 20 watt + A ⋅ 1,12 ⋅ 4,3224 watt/dm² 20 watt + A ⋅ 4,3224 watt/dm²

Tv-monitorer 15 watt + A ⋅ 1,12 ⋅ 4,3224 watt/dm² 15 watt + A ⋅ 4,3224 watt/dm²

fra 1. april 2012 

Alle skærmopløsninger
Tv-apparater 16 watt + A ⋅ 3,4579 watt/dm²

Tv-monitorer 12 watt + A ⋅ 3,4579 watt/dm²

Standby og slukket
Kravene for standby og slukket er 
opbygget på samme måde som kravene i 
EU ś standbyforordning ((EF) Nr. 
127/2008). Kravene træder i kraft i to 
trin. Kravene, der gælder fra 7. januar 
2010 svarer til kravene i standbyforord-
ningen. Men fra 20. august 2011 skal 
fjernsyn opfylde skrappere krav for 
standby og slukket end kravene i stand-
byforordningen. For definitioner af 
standby og slukket henvises til hjemmesi-
den www.ens.dk/ecodesign/standby.

Udover krav til fjernsyns maksimale 
effektforbrug i standby og slukket er der 
også krav om, at fjernsyn skal have en 

slukket og/eller en standbytilstand, der 
overholder kravene for tilstandene, og fra 
august 2011 en funktion, der automatisk 
bringer fjernsynet i slukket eller stand-
bytilstand efter højst 4 timer uden 
aktivitet (kanalskift e.l.)
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•	 Standardindstilling til hjemmebrug skal 
være valgt som standard i menuen

•	 Hvis forbrugerne ikke vælger standar-
dindstilling til hjemmebrug, skal der 
være et trin, hvor forbrugeren bekræf-
ter valget.

Spidsværdi for luminans
Luminansen er et udtryk for fjernsynet 
lysstyrke per arealenhed. Der er mindste-
krav til luminansen i standardindstillingen 
for fjernsyn med og uden startmenu.

For fjernsyn uden tvungen startmenu: 
Spidsværdien for luminans i tændt 
tilstand (indstillet som da fjernsynet blev 
leveret), må ikke være mindre end 65 % af 
spidsværdien for luminans ved fjernsy-
nets mest lysstærke indstilling.

For fjernsyn med tvungen startmenu: 
Spidsværdien for luminans i tændt 
tilstand ved standardindstilling til 
hjemmebrug må ikke være mindre end 65 
% af spidsværdien for luminans ved 
fjernsynets mest lysstærke indstilling. 

Krav om produktinformation
Oplysningerne om fjernsyns effektfor-
brug, indhold af farlige stoffer som 
kviksølv og luminans skal fremgå af en 
hjemmeside med fri adgang. Hjemmesi-
den skal indeholde oplysninger om:
•	 Effektforbrug i tændt tilstand i watt
•	 Effektforbruget for hver standby og/

eller slukket tilstand i watt
•	 For fjernsyn uden tvungen startmenu: 

Forholdet mellem spidsværdien for 
luminans i tændt tilstand (indstillet som 
da fjernsynet blev leveret), og spidsvær-
dien for luminans ved fjernsynets mest 
lysstærke indstilling (udtrykt i %)

Hvilke produkter skal overholde 
kravene? 
Kravene gælder for tv-apparater og 
tv-monitorer uanset størrelse, skærmtek-
nologi og skærmopløsning.
 
Tv-apparater er primært beregnet til at 
vise og modtage audiovisuelle signaler og 
består af en skærm og en eller flere 
tv-tunere/modtagerbokse. Skærm og 
tunere/modtagerbokse kan være integre-
ret i et kabinet eller bestå af flere selv-
stændige enheder. Men for at være et 
tv-apparat skal skærm og tunere/modta-
gerbokse markedsføres som en samlet 
enhed med én model- og systembeteg-
nelse. Tv-apparater kan have dvd, hard-
disk eller videooptager til datalagring og/
eller afspilning. 

Tv-monitorer er skærme, der kan vise 
videosignaler, som modtages fra eksterne 
enheder via standardiserede videosignal-
indgange som for eksempel scart og 
HDMI og fremtidige trådløse standarder 
som DVI og SDI. Tv-monitoren kan evt. 
også styre og gengive lydsignaler fra 
eksterne enheder. Tv-monitorer har ikke 
tunere og/eller modtagerbokse, men kan 
modtage signaler fra disse.

Krav til indstillinger
Kravene til indstillinger gælder fra  
20. august 2010 og er altså allerede 
trådt i kraft.

Startmenu
Nogle fjernsyn har, når de tændes første 
gang en startmenu, hvor forbrugeren skal 
vælge mellem forskellige indstillinger. Hvis 
fjernsynet har en sådan startmenu skal:
•	 Menuen have en valgmulighed kaldet 

standardindstilling til hjemmebrug

•	 For fjernsyn med tvungen startmenu: 
Forholdet mellem spidsværdien for 
luminans i tændt tilstand ved standar-
dindstilling til hjemmebrug og spids-
værdien for luminans ved fjernsynets 
mest lysstærke indstilling (udtrykt i %).

•	 Indhold af kviksølv og bly i mg (hvis 
relevant)

Hvem har ansvar for at overholde 
kravene?
Kravene gælder for fjernsyn, der mar-
kedsføres i EU, uanset om det er til salg 
eller gratis, og uanset salgsmetode.
 
Kravene gælder direkte for:
•	 Europæiske producenter af fernsyn  

til salg i EU.
•	 Importører af fjernsyn 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 
kravene. Det kan du blandt andet sørge 
for ved at stille krav 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.

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

Er du importør, må du gerne sælge 
produkterne fra dit lager, selvom de ikke 
overholder kravene, hvis produkterne 
fysisk befinder sig i et EU-land, inden de 
pågældende krav træder i kraft. Selve 
bestillingen og betalingen af produkterne 
har ingen betydning i denne sammenhæng.
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Derudover vil myndighederne lave 
stikprøvekontrol af om energikravene 
overholdes. Her tester man en enkelt 
model af et givet produkt. 

Hvis produktet ikke overholder kravene, 
testes yderligere tre modeller. Hvis 
gennemsnittet af de tre målinger ikke 
overholder kravene, overholder produk-
tet ikke lovgivningen. 

Hvad sker der, hvis mit fjernsyn 
ikke overholder kravene?
Hvis et kølefrysesapparat ikke opfylder 
alle kravene i forordningen, skal Energi-
styrelsen pålægge dig som producent 
eller importør at overholde kravene.  

Alt efter hvor alvorlig overtrædelsen er, 
kan Energistyrelsen forbyde, at produk-
tet bliver markedsført og forlange, at 
produktet bliver trukket tilbage fra 
markedet. 

Hvordan viser jeg, at mit fjernsyn 
overholder kravene?

Oplysningspligt
Som producent eller importør skal du 
sørge for at have teknisk dokumentation 
for, at dit produkt lever op til kravene. 
Der er ikke krav om, at produkter skal 
godkendes på forhånd. Men Energistyrel-
sen og tilsynsmyndighederne i de andre 
EU-lande kan kræve, at du fremlægger 
den tekniske dokumentation med en frist 
på højst ti dage.

Krav til teknisk dokumentation
Se hvilke oplysninger, du skal have klar 
som producent eller importør, i boksen 
nedenfor. Flere oplysninger fremgår af 
ecodesignforordningen for fjernsyn bilag 
I, del 5, punkt 1. 

CE-mærkning
Inden produktet markedsføres, skal det 
være CE-mærket og have en overens-
stemmelseserklæring. I erklæringen skal 
du som producent dokumentere og 
garantere, at produktet opfylder alle rele-
vante EU-bestemmelser, herunder krav til 
energiforbrug. Er produktet fra et land 
uden for EU og har producenten ikke en 
repræsentant i EU, har importøren ansvar 
for overensstemmelseserklæringen.

Målemetoder
Der skal anvendes en pålidelig, nøjagtig 
og reproducerbar målemetode, der 
benytter sig af alment anerkendte 
måleteknikker. At målemetoden skal 
være reproducerbar betyder, at målin-
gerne skal kunne gentages med samme 
resultat. Producenten kan selv stå for at 
lave målingerne efter forordningens 
retningslinjer.

Reglerne for målinger af effektforbrug og 
luminans fremgår af forordningens bilag II. 

Kontrol
Myndighederne skal føre tilsyn med, at 
fjernsyn på markedet overholder kravene. 
I Danmark er det Energistyrelsen, som 
står for kontrollen.

Myndighederne vil først og fremmest 
kontrollere om fjernsynets overensstem-
melseserklæring og tekniske dokumenta-
tion er i orden. 

Ved forbud eller tilbagetrækning skal 
EU-Kommissionen og de øvrige medlems-
stater straks informeres. Producenten 
eller importøren skal med det samme 
have besked om afgørelsen. Derefter kan 
Kommissionen holde samråd med de 
berørte parter og kan indhente teknisk 
rådgivning fra uafhængige
eksperter. Hensigten med denne samord-
ning er, at et eventuelt markedsførings-
forbud virker ens i alle medlemslande.

Hvordan spiller kravene sammen 
med andre krav og energimærker?
EU Energimærkning
Regler om EU energimærkning af fjernsyn 
er besluttet i november 2010. EU energi-
mærket skal leveres sammen med appara-
ter, der bringes på markedet efter d. 30 
november 2011, men mærkningen må 
anvendes allerede nu.

a) Oplysninger om testparamtre for målinger
 -  omgivelsernes temperatur
 - testspænding i volt og frekvens i hertz
 - total harmonisk forvrængning i elforsyningssystemet
 - hvilke indgange der er benyttet for lyd- og billedsignaler
 - information om og dokumentation af testudstyr mv. 

b) Oplysninger om tændt tilstand
 - effektforbrug i watt
 - karakteristika for videosignalet
 - hvilken sekvens af skridt, der skal tages for at sikre stabilt effektforbrug
 - for fjernsyn med tvungen startmenu forholdet mellem spidsværdien for  
luminansen ved standardindstillingen til hjemmebrug og spidsværdien for 
luminansen ved fjernsynets mest lysstærke indstilling 

 - for tv-monitorer en beskrivelse af de relevante egenskaber for den tuner,  
der er brugt ved målinger

c)  Oplysninger om hver standby og/eller slukket tilstand
 - effektforbrug i watt
 - hvilken målemetode, der er anvendt
 - hvordan tilstanden blev valgt eller programmeret
 - forløbet af hændelser frem til den tilstand, hvor fjernsynet automatisk  
skifter tilstand

d) Oplysninger om automatisk slukkefunktion
 - hvor lange fjernsynet forbliver i tændt tilstand, før det automatisk går i  
standby, slukket eller anden tilstand, der ikke overskrider kravene til standby  
og slukket

e) Oplysninger om indhold af farlige stoffer
 - Indhold af kviksølv og bly i X,X mg (hvis fjernsynet indeholder disser stoffer)

indhold af teknisk dokumentation for fjernsyn



Energimærkningen gælder ligesom ecode-
signkravene for alle fjernsyn uanset 
størrelse, skærmteknologi og skærmop-
løsning, og der anvendes tilsvarende 
definitioner, målemetoder mv.  

Se mere om energimærkningen i Kommis-
sionens delegerede forordning (EU) nr. 
1062/2010.

Center for Energibesparelsers (CFE) 
indkøbskrav
CFE har indkøbskrav for tv-apparater. Fra 

2011 svarer indkøbskravene for tv til 
energiklasse A i EU’s energimærknings-
ordning og for standby og slukket til de 
ecodesignkrav, der har virkning fra 20. 
august 2011.

Blomsten
Tv-apparater er omfattet af EU’s miljø-
mærke Blomsten. For at få Blomsten skal 
tv overholde krav til forbrug i aktiv 
tilstand og i standby og slukket. Fra 
januar 2011 vil tv, der kan opnå energi-
mærke B eller bedre kunne få Blomsten. 
Herudover vil også den bedste halvdel af 

apparaterne med energimærke C kunne 
få Blomsten. For standby og slukket skal 
tv med Blomsten overholde de ecodesign-
krav, der har virkning fra 20. august 2011.

Der er endvidere krav om, at tv’et skal 
være let at adskille og genanvende og det 
er forbudt at tilsætte flere problematiske 
kemikalier (f.eks. bromerede flamme-
hæmmere). 
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Hvor er der mere information? 

På Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk/ecodesign er der mere information 
om ecodesign-direktivet, nye krav i forordninger under ecodesign-direktivet, 
vejledning, kontaktinformation og links til lovtekster.

Ecodesign-forordningen om miljøvenligt design af fjernsyn
Kommissionens forordning (EF) Nr. 642/2009 om gennemførelse Europa-parlamen-
tets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af 
fjernsyn. Se forordningen på dansk og engelsk på www.ens.dk/ecodesign/fjernsyn.

Ecodesign-direktivet
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 direktivet på dansk og på engelsk på www.ens.dk/ecodesign. 

Dansk lov om ecodesign
Ecodesign-direktivet 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
Telefon: 33 92 67 00
E-mail: ens@ens.dk

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

Om energimærkning:
www.ens.dk/energimaerkning

Marts 2011


