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Vigtig information 
Vejledningen præsenterer forord
ningernes indhold og henvender sig  
til producenter, importører og andre 
interesserede. Vejledningen er ikke en 
fortolkning af forordningerne og 
træder ikke i stedet for forordning
erne.

Følg med i nye krav 
og vejledninger på: 
www.ens.dk/energikrav
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Energimærkning

Energimærket handler om at oplyse 
slutbrugeren om bl.a. lyskildens energi
forbrug.  

Energimærkningen stiller krav til:
• Energimærkning
• Datablad
• Trykte reklamer og trykt teknisk 

salgsmateriale
• Online salg (webshops)
• Dokumentation

Ecodesign
Ecodesign er mindstekrav til bl.a. energi
effektivitet og brugsegenskaber, så de 
dårligste lyskilder forsvinder fra  
markedet.

Ecodesign omfatter krav til: 
• Energieffektivitet
• Brugsegenskaber 
• Information
• Dokumentation 

Producent- og importøransvar 
Som producent eller importør (også 
kaldet leverandør) skal du sørge for, at 
energimærkningen er i orden, og at dine 
produkter overholder ecodesignkravene, 
når produkterne bringes i omsætning i 
EU/EØS landene. 

Forhandleransvar  
(inkl. e-handel)
Som forhandler er det dit ansvar, at 
energimærket vises tydeligt i alle situatio
ner, hvor lyskilden præsenteres/udbydes 
til salg. Dette gælder også online. 

Hvilke lyskilder er omfattet? 
Alle typer af lyskilder til rum og  
vejbelysning er omfattet af kravene. 

Speciallyskilder, hvis primære formål ikke 
er belysning, er som hovedregel kun 
omfattet af krav til indhold af teknisk 
dokumentation og informationskrav. 

Flere krav på vej
Ecodesignkravene er indført i flere trin 
og er over tid blevet mere ambitiøse. 

EU arbejder på at gennemføre endnu 
mere ambitiøse ecodesignkrav i løbet af 
de kommende år. Det er derfor vigtigt,  
at du holder dig løbende orienteret.

Markedstilsyn
Energistyrelsen fører kontrol med, at 
kravene overholdes. 

Energistyrelsen kan derfor anmode dig 
om at udlevere EUoverensstemmelses
erklæring og teknisk dokumentation.  
Du kan også blive bedt om at stille 
lyskilder til rådighed for tests. 

Bemærk armturer
Der er også regler for armaturer og 
tilhørende udstyr. Se mere information 
på www. ens.dk/energikrav og i Energi
styrelsens vejledning https://ens.dk/sites/
ens.dk/files/contents/material/file/
vejledning_armaturer.pdf

Ecodesign og energimærkning  
af lyskilder

Vejledning til producenter og importører af  
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Energimærkning
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Lyskilder er omfattet af EUregler om energimærkning og ecodesign.

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. 

Tlf.: 43 30 50 20
Mandag til torsdag  9.00  16.00
Fredag  9.00  15.30

E-mail:  
sekretariat@ecoenergimaerke.dk

https://ens.dk/ansvarsomraader/energikrav-til-produkter
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/contents/material/file/vejledning_armaturer.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/contents/material/file/vejledning_armaturer.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/contents/material/file/vejledning_armaturer.pdf
mailto:sekretariat%40eco-energimaerke.dk?subject=
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Energimærkning

Lyskilder, der bringes på markedet i EU/
EØS, er omfattet af EU’s energimærk
ningsforordning (EU) Nr. 874/2012. 

Som leverandør er det dit ansvar at:
• Forsyne lyskilder, der skal afsættes via 

et salgssted, med et energimærke trykt 
på eller på anden vis anbragt på 
ydersiden af emballagen. Lyskildens 
effekt skal endvidere fremgå af embal
lagen 

• Stille et datablad til rådighed  
(hvis energimærket indeholder alle de 
oplysninger, der skal indgå i databladet, 
kan du bruge energimærket som 
datablad)

• Vise en elektronisk version af energi
mærke ved online salg  

• Lyskildens energiklasse fremgår af:
  reklamer og pristilbud, som inde
holder energirelaterede oplysninger 
om lyskilden eller pris 

  teknisk salgsmateriale, der beskriver 
lyskildens tekniske parametre

• Udarbejde og stille teknisk dokumenta
tion til rådighed for medlemsstaternes 
myndigheder og EU Kommissionen 

Hvis du er forhandler, skal du ligesom 
leverandøren sørge for, at energiklassen 
fremgår af reklamer, pristilbud og teknisk 
salgsmateriale. Du skal endvidere sørge 
for, at energimærket vises ved online salg 
(læs mere på side 4).

Hvis lyskilden udbydes til salg eller leje 
på måder, hvor den endelige ejer ikke kan 
se lyskilden fysisk udstillet, skal du sørge 
for, at der følger oplysninger om energi
klassen og energiforbruget i kWh pr 
1.000 timer med lyskilden. 

Hvilke lyskilder? 
Alle lyskilder til belysningsformål skal 
energimærkes, herunder halogenpærer, 
kompakte lysstofrør (med og uden 
indbygget forkobling), lysstofrør og 
LEDrør, LEDpærer, LEDmoduler og 
højtryksdamplamper. 

Undtaget fra energimærkningen er dog 
lyskilder:
• Med en lysstrøm mindre 30 lumen
• Til drift med batterier
• Der ikke har belysning som det pri

mære formål 
• Som markedsføres som en del af et 

lysarmatur, hvor det ikke er meningen, 
at slutbrugerne skal udskifte lyskilden 
(armaturet skal til gengæld energi
mærkes)

• Der markedsføres som en del af et 
produkt, hvis primære formål ikke er 
belysning 

Lyskilder, der ikke har belysning som det 
primære formål, er f.eks. infrarøde 
lyskilder (til opvarmning), landingsbane
lys og lyskilder til videoprojektorer. 

Energimærket
Energimærket indeholder de genkende
lige røde og grønne pile, som anvendes til 
energimærkning af en lang række hus
holdningsapparater. Skalaen går fra A++ til 
E. 

Energimærket skal oplyse:
• Leverandørens navn eller varemærke
• Leverandørens modelbetegnelse
• Lyskildens energiklasse
• Det beregnede årlige energiforbrug i 

kWh/1.000 h rundet op til nærmeste 
hele tal

Hvis energimærket er trykt på emballa
gen, kan leverandørens navn, varemærke 
og modelidentifikation udelades af 
energimærket. Endvidere kan det årlige 
energiforbruget i kWh/1000 h udelades, 
hvis det er oplyst andet sted på embal
lagen. 

Emballagen skal udover energimærket 
indeholde en række andre oplysninger. Se 
mere herom i afsnit om ecodesign.

Til gengæld indeholder ecodesignforord
ningerne krav til produktinformation. Se 
afsnit om produktinformation.  

Endelig ejer 
Ejeren af lyskilden i brugsfasen eller 
enhver, der handler på vegne af ejeren. 
Der kan både være tale om personer 
eller enheder, f.eks. virksomheder

Mindstestørrelse  
Bredde 36 mm, højde 76 mm

Mindstestørrelse  
Bredde 36 mm, højde 68 mm

Se mere om udformning af energimærkerne i forordning (EU) nr. 874/2012, bilag 1.

Du kan fremstille energimærker for lyskilder via et layoutværktøj på EUKommissionens 
hjemmeside. Find værktøjet på følgende link: http://eepfenergylabelgenerator.eu/eepf
labels/labeltype/lamps

Energimærker til emballagen 

http://eepf-energylabelgenerator.eu/eepf-labels/label-type/lamps
http://eepf-energylabelgenerator.eu/eepf-labels/label-type/lamps
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Tabel 1. Effektivitetsindeks for lyskilder, EEI

Energieklasse Energieffektivitetsindeks, EEI

Ikke-retningsbestemte lyskilder Retningsbestemte lyskilder

A⁺⁺ (mest effektiv) EEI ≤ 0,11 EEI ≤ 0,13

A⁺ 0,11 < EEI ≤ 0,17 0,13 < EEI ≤ 0,18

A 0,17 < EEI ≤ 0,24 0,18 < EEI ≤ 0,40

B 0,24 < EEI ≤ 0,60 0,40 < EEI ≤ 0,95

C 0,60 < EEI ≤ 0,80 0,95 < EEI ≤ 1,20

D 0,80 < EEI ≤ 0,95 1,20 < EEI ≤ 1,75

E (mindst effektiv) EEI > 0,95 EEI > 1,75

Datablad
Databladet skal indeholde de samme 
oplysninger som energimærket. Hvis der 
ikke leveres en produktbrochure med et 
datablad, kan det energimærke, der 
leveres sammen med produktet, anven
des som datablad. At energimærket kan 
anvendes som datablad gælder kun for 
lyskilder og armaturer (ikke for andre 
typer af produkter).

Energiklasser
Energiklassen er baseret på lyskildens 
energieffektivitetsindeks, EEI. 

EEI er forholdet mellem lyskildens effekt 
og en referenceeffekt, som beregnes ud 
fra lyskildens nyttelysstrøm. 

EEI = lyskildens effekt/lyskildens refe
renceeffekt (afrundet til to decimaler)

EEI intervallerne for de forskellige 
energiklasser inddeles i ikkeretningsbe
stemte og retningsbestemte lyskilder:

 

Korrektion af effekt ved styreanordning
Hvis lyskilden har en styreanordning, skal 
lyskildens effekt korrigeres for tab i 
styreanordningen. Se korrektionsfaktorer 
i forordning (EU) nr. 874/2012, bilag VII 
tabel 2.

Se mere
Se reglerne om energimærkning i Kom
missionens forordning (EU) Nr. 874/2012 
om energimærkning af elektriske lyskil
der og lysarmaturer. 
 
Vedrørende energimærkning af lysarma
turer (under samme forordning) henvises 
til Energistyrelsens vejledning om 
armaturer og udstyr til styring og regule
ring af lyskilder på https://ens.dk/sites/
ens.dk/files/contents/material/file/
vejledning_armaturer.pdf

Nyttelysstrøm
For ikke retningsbestemte lyskilder er 
nyttelysstrømmen den samlede lysstrøm, 
der udsendes af lyskilden. 

For retningsbestemte lyskilder svarer 
nyttelysstrømmen til lysstrømmen inden 
for en:
• 90°kegle, hvis lyskildens sprednings

vinkel < 90°
• 120°kegle, hvis lyskildens sprednings

vinkel ≥ 90°

Formler til beregning af referenceeffek
ten fremgår af forordning (EU) nr. 
874/2012, bilag VII. 

Mærkning ved online salg
Ved online salg skal lyskildens energi
mærke vises i nærheden af prisen.  
 
Du skal enten vise hele energimærket 
eller benytte et "indlejret billede".

Vælger du at bruge et indlejret billede, 
skal det fulde energimærke vises, når man 
klikker på billedet første gang, eller når 
man kører musen henover billedet.

Det indlejrede billede skal være en pil 
med en farve, der svarer til lyskildens 
energiklasse, og den relevante energi
klasse skal være angivet på pilen.  

Husk at sørge for, at pilen har en farve, 
der svarer til lyskildens energiklasse.  
Som udgangspunkt anvendes den  
bedste energiklasse, som lampen er 
kompatibel med.

Du kan finde EUKommissionens værktøj 
til at fremstille det indlejrede billede her.

Se mere om energimærkerne ved online 
salg i forordning (EU) Nr. 518/2014.

 A++

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/contents/material/file/vejledning_armaturer.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/contents/material/file/vejledning_armaturer.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/contents/material/file/vejledning_armaturer.pdf
http://eepf-energylabelgenerator.eu/en/
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Ecodesign

Næsten alle typer af lyskilder er omfattet af 
ecodesignkrav. Lyskilder må ikke markedsføres 
i EU/EØS, hvis de ikke overholder kravene.

Ecodesignkravene fremgår af tre forordninger 
med tilhørende ændringer:

Udfasning af lyskilder
Ecodesignkravene udfaser de mindst 
energieffektive typer af lyskilder. 

Kravene har allerede udfaset den almin
delige glødepære og de mindst energi
effektive typer af halogenglødepærer og 
halogenspots samt (højtryks) kviksølv
lamper. Lyskilder med materet glas skal 
som minimum være i energiklasse A. 

Fra 1. september 2016 er det ikke længere 
tilladt at markedsføre halogenspots 
dårligere end energiklasse B. 

Fra 1. september 2018 strammes kravene 
for ikkeretningsbestemte halogengløde
pærer, så de også som minimum skal være 
i energiklasse B. 

Bemærk, at reviderede regler, som skal 
gælde efter 2018, er under udarbejdelse.

Hvilke forordninger, der gælder for forskellige typer af lyskilder

Type af lyskilde Forordning Type af krav

Ikke-retningsbestemte 
lyskilder

Til boliger mv.
Glødepærer, halogenglødepærer, kompakt
lysstofrør med indbygget forkobling

(EF) nr. 244/2009, ændret ved 
(EF) nr. 859/2009 og (EU) 
2015/1428  

Energieffektivitet,  
brugsegenskaber og information

Kontor og vejbelysning
Lysstofrør og kompaktlysstofrør uden 
indbygget forkobling
Højtryksdamplamper med sokler: E27, E40, 
PGZ12

(EF) nr. 245/2009, ændret ved 
(EF) nr. 347/2010 og (EU) nr. 
2015/1428

Energieffektivitet,  
brugsegenskaber og information

Alle anvendelser 
LED (lyskilder, moduler og rør)

EF) nr. 244/2009, ændret ved 
(EF) nr. 859/2009 og (EU) nr. 
2015/1428  

Energieffektivitet og information

(EU) nr. 1194/2012*, ændret
ved (EU) nr. 2015/1428

Brugsegenskaber og information

Retningsbestemte lyskilder 
(spots)

Alle anvendelser
Glødepærer, halogenglødepærer, kompakt
lysstofrør med og uden indbygget forkob
ling, lysstofrør, højtryksdamplamper,
LED (lyskilder, moduler og rør)

(EU) nr. 1194/2012*, ændret 
ved (EU) nr. 2015/1428

Energieffektivitet,  
brugsegenskaber og information

* Forordning (EU) nr. 1194/2012 gælder for retningsbestemte lyskilder (spots), men har også krav vedrørende 
brugsegenskaber og information for ikkeretningsbestemte LED.

Lyskilder til boliger m.v. skal overholde følgende krav

Fase og dato
Nuværende krav* Krav fra 1. september 2018

Krav til EEI Energiklasse Krav til EEI Energiklasse

Ikke retningsbestemte

Klare lyskilder  EEI ≤ 080** C EEI ≤ 0,60 B

Matte lyskilder  EEI ≤ 0,24** A Krav uændret 

Retningsbestemte 

Halogenspot til 230 V EEI ≤ 0,95 B

Krav uændret 

Halogenspot lavvolt EEI ≤ 0,95 B

LED 
EEI ≤ 0,20

A (kun de 
allerbedste)

Højtryksdamplamper EEI ≤ 0,36 A

*Gældende krav per 1. januar 2017
**Kravet til ikkeretningsbestemte lyskilder er dog ikke formuleret ved hjælp af EEI, se nærmere 
på side 6. 

En for ikkeretningsbestemte lyskilder til boliger og lignende (jf. forordning (EF) nr. 244/2009)

En for retningsbestemte lyskilder (spots) (jf. forordning (EU) nr. 1194/2012)

En for ikkeretningsbestemte lyskilder til kontor  og vejbelysning (jf. 245/2009 med ændringer jf. 347/2010 og 2015/1428)
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Kravene gælder for følgende lyskilder med 
lysstrøm på mellem 60 og 12.000 lumen:
• Glødepærer 
• Halogenglødepærer
• Kompaktlysstofrør med indbygget 

forkobling (også kaldet ”sparepærer”) 
• LED lyskilder 

Undtagelser
Kravene omfatter dog ikke disse lyskilder:
• UVlyskilder f.eks. sterilisationslamper:

  hvor 6 % af deres samlede udstråling i 
intervallet 250780 nm afgives i 
intervallet 250400 nm

  der har deres udstrålingsmaksimum i 
området 315400 nm (UVA) eller 
280315 nm (UVB)

• Lyskilder, som udsender stærkt farvet 
lys (f.eks. på grund af en stærkt farvet 
kolbe) defineret ved farvekoordina
terne:
  x < 2,000 eller x > 0,600
  y < 2,3172 x2 + 2,3653 x  0,2800 eller  
y < 2,3172 x2 + 2,3653 x  0,2800

Glødetrådspærer med sokkel E14, E27, B22 
og B15 til spænding på 60 volt eller 
derunder og uden transformer er først 
omfattet af kravene fra 1. september 2018.

Speciallyskilder
Speciallyskilder er omfattet af krav til 
produktinformation, men undtaget fra 
krav til energieffektivitet og brugsegen
skaber. 

Speciallyskilder er lyskilder, der er desig
net til særlige anvendelser, som kræver 
tekniske egenskaber, der ikke er nødven
dige, når det gælder belysning af steder 
eller genstande under normale forhold. De 
særlige tekniske egenskaber/parametre 
skal være beskrevet i lyskildens tekniske 
dokumentation.

Definitionen af speciallyskilder er med 
ændringerne i forordning (EU) nr. 
2015/1428 nu identisk for ikkeretnings
bestemte og retningsbestemte lyskilder til 
rumbelysning i boliger m.v. 

Krav til produktinformation for  
speciallyskilder
Hvis slutbrugerne ser lyskilden inden 
købet, skal følgende oplysninger fremgå 
tydeligt af emballagen:
• Den påtænkte anvendelse 
• At lyskilden ikke er egnet til rumbelys

ning i boliger
• De tekniske parametre, som gør lys

kilden egnet til det oplyste tilsigtede 
formål

Lyskilder til følgende anvendelser er speciallyskilder

Anvendelser, hvor formålet ikke er belysning Særlige ”belysningsanvendelser” 

• Kemiske eller biologiske processer (f.eks. 
polymerisering, ultraviolet lys, der anvendes til 
saltning/tørring/hærdning, fotodynamisk terapi, 
havebrug, pasning af husdyr, insektbekæmpel
sesmidler)

• Optagelse og projektion af billeder (f.eks. til 
fotokopimaskiner og projektorer)

• Opvarmning (infrarøde lyskilder)
• Signalgivning (f.eks. trafiksignallamper og 

landingsbanelys) 

• Hvor lysets spektralfordeling skal ændre 
udseende af det belyste (f.eks. belysning af 
fødevarer). Variation i korreleret farvetempera
tur er ikke med i denne anvendelse

• Hvor lysets spektralfordeling er tilpasset til 
særligt teknisk udstyrs behov, ud over at gøre et 
sted eller en genstand synlig for mennesker (f.
eks. studiobelysning eller teaterbelysning)

• Hvor stedet eller den belyste genstand kræver 
særlig beskyttelse mod lyskildens negative 
virkninger (belysning med særlige filtre til 
lysfølsomme patienter eller genstande)

• Hvor der kun kræves belysning i nødsituationer 
• Hvor lyskilden skal kunne modstå ekstreme 

fysiske påvirkninger* (f.eks. vibrationer eller 
temperaturer under – 20 °C eller over 50 °C) 

*Bemærk: Glødepærer længere end 60 mm er ikke speciallyskilder, hvis de alene er modstandsdygtige 
mod stød og rystelser (f.eks. ”Industrilamper”). Glødepærer længere end 60 mm og med en effekt over 
25W kan ikke kategoriseres som speciallyskilder ved angivelse af særlige kendetegn, der også findes i 
lyskilder i højere energiklasser (såsom ingen EMCemissioner, en CRIværdi på 95 eller derover og 
UVemissioner på 2 mW pr. 1.000 lm eller derunder).

Ecodesignkrav til ikke-retningsbestemte lyskilder til boliger o.l. (jf. forordning (EF) nr. 244/2009)

Slutbruger 
Ejeren af lyskilden i brugsfasen eller 
enhver, der handler på vegne af ejeren. 
Der kan både være tale om personer 
eller enheder, f.eks. virksomheder
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Krav til energieffektivitet (lysudbytte)
Energieffektivitetskravene for ikke
retningsbestemte lyskilder har resulteret i 
en trinvis udfasning af den almindelige 
glødepære og de mindst energieffektive 
halogenpærer. 

I den oprindelige forordning var der lagt 
op til en yderligere stramning af kravene 
for klare lyskilder fra 1. september 2016. 
Bemærk, at denne stramning ved en 
ændring i 2015 (i forordning (EU) nr. 
2015/1428) blev udsat til 1. september 
2018. 

Skærpelsen i 2018 indebærer, at klare 
lyskilder som minimum skal svare til 
energiklasse B i EU’s energimærknings
ordning (nuværende krav svarer til mini
mum energiklasse C). Klare halogenpærer 
med G9 eller R7 sokkel er undtaget fra de 
skærpede krav (kravene til disse er fortsat 
minimum energiklasse C). Matte lyskilder 
skal fortsat som minimum svare til energi
klasse A.

For nogle typer af lyskilder (f.eks. spare
pærer og LED med ekstra god farvegen
givelse eller med ekstra kolbe) anvendes 
en korrektionsfaktor, der enten øger eller 
mindsker den maksimalt tilladte effekt.  
Se forordning (EF) nr. 244/2009 bilag II, 
tabel 3.

Effektivitetskravet udtrykkes ved den 
maksimalt tilladte faktiske effekt for en 
given faktisk lysstrøm (målt under stan
dardbetingelser). Formler til beregning  
af den maksimalt tilladte effekt fremgår  
af forordning (EF) nr. 244/2009 bilag II  
tabel 1.

Krav til brugsegenskaber
Der er krav til brugsegenskaber for 
LEDlyskilder, kompaktlysstofrør (med 
indbygget forkobling) og andre lyskilder 
(glødepærer, halogenpærer). 

For kompaktlysstofrør og andre lyskilder 
fremgår kravene til brugsegenskaber af 
forordning (EF) nr. 244/2009, mens 
kravene for LED (også for ikkeretnings
bestemte LED) fremgår af forordning (EU) 
nr. 1194/2012.

Der er krav til lyskilders levetid, lysstrøms
nedgang, antal tændsluk cykler før svigt, 
tændtid, for tidlig funktionssvigt, opvarm
ningstid og effektfaktor. For kompakte 
lysstofrør og LED er der endvidere krav til 
lyskildeoverlevelsesfaktor og Raværdi 
(farvegengivelse). Endelig er der for 
kompaktlysstofrør (med indbygget 
forkobling) krav vedrørende UVA , UVB  og 
UVC  stråling, mens der for LED er krav 
vedrørende farvekonstans.  

Ecodesignkrav til ikke-retningsbestemte lyskilder til boliger o.l. (jf. forordning (EF) nr. 244/2009), fortsat

Krav til produktinformation
For ikkeretningsbestemte lyskilder til 
boliger og lignende skal leverandørerne 
stille følgende oplysninger til rådighed på 
lyskildens emballage og på hjemmesider 
med fri adgang:

6

På emballagen På hjemmeside

• Nominel effekt
• Nominel lysstrøm
• Nominel levetid
• Antal tænd sluk cykler inden svigt
• Farvetemperatur (også i Kelvin)
• Opvarmningstid
• Advarsel, hvis lyskilden ikke kan dæmpes
• Driftsbetingelser andre end standard  betingelser 

(hvis relevant)
• Dimensioner (længde og diameter)

Hvis lyskilden indeholder kviksølv:
• Kviksølvindhold i x,x mg
• Henvisning til websted med oplysninger om, 

hvordan rester fjernes, hvis lyskilder går i 
stykker

Oplysningerne på emballagen (se side 7) plus:
• Faktisk effekt (nøjagtighed på 0,1 W)
• Faktisk lysstrøm
• Faktisk levetid
• Effektfaktor
• Vedligeholdelsesfaktor for lyskilde  strøm ved 

slutningen af lyskildens nominelle levetid
• Tændtid i (x,x sekunder)
• Farvegengivelse (Ra)
• Farvekonstans (kun for LED)

Hvis lyskilden indeholder kviksølv:
• Instrukser om, hvordan rester fjernes, hvis 

lyskilder går i stykker
• Anbefalinger om bortskaffelse, når lyskilden er 

udtjent

Nominel værdi: Værdi, der identificerer lyskilden på f.eks. emballagen. En nominel værdi kan være en 
afrundet og dermed ikke så præcis værdi
Faktisk værdi: Værdi for en produktegenskab målt ved nærmere angivne driftsbetingelser og oplyst 
med den krævede nøjagtighed (for effekt med 1 decimal)
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Der er ecodesignkrav for alle typer af 
retningsbestemte lyskilder. 

Typiske retningsbestemte lyskilder er spot  
og reflektorpærer. 

En retningsbestemt lyskilde afgiver mindst 
80 % af sit lys indenfor en kegle med en 
topvinkel på 120°. Kravene gælder også, 
når lyskilder (herunder LEDmoduler) er  
indbygget i andre produkter.

Specialprodukter er undtaget fra krav til 
energieffektivitet og brugsegenskaber. 
Produkterne er dog omfattet af krav til 
produktinformation. 

Definitionen af speciallyskilder er med 
ændringerne i forordning (EU) 2015/1428 
nu identisk for ikkeretningsbestemte og 
retningsbestemte lyskilder til rumbelys
ning i boliger mv. Se mere i afsnit ikke
retningsbestemte lyskilder, side 6.

Undtaget fra kravene er LEDmoduler, der 
indgår i lysarmaturer, hvoraf der højst 
markedsføres 200 enheder årligt.

Krav til energieffektivitet
Kravene til energieffektivitet er fastsat på 
baggrund af lyskildens energieffektivitets
indeks, EEI. EEI beregnes ud fra lyskildens 
effekt og en referenceeffekt. Referen
ceeffekten bestemmes ud fra lyskildens 
nyttelysstrøm. 

EEI = lyskildens effekt/lyskildens referen
ceeffekt (afrundet til to decimaler)

Metoden er den samme, som anvendes 
ved energimærkningen, og kravene 
fremgår af tabellen på side 4 vedrørende 
lyskilder til boliger med videre.   

Kravene har medført udfasning af  
halogenspots til netspænding (230 V)  
pr. 1. september 2016.

Krav til brugsegenskaber for retnings-
bestemte lyskilder og alle LED 
Der er krav til brugsegenskaber for alle 
typer af retningsbestemte lyskilder 
undtagen retningsbestemte højtryks
damplamper. Forordningen indeholder  
endvidere krav til brugsegenskaber for 
ikkeretningsbestemte LED. 

Ecodesignkrav for retningsbestemte lyskilder (spots) (jf. forordning (EU) nr. 1194/2012)

På emballagen 
Oplysningerne kan gives i form af grafer, figurer 

eller symboler i stedet for tekst

På hjemmesider med fri adgang
Skal angives som talværdier undtagen instrukser 

og anbefalinger vedr. kviksølv

På selve lyskilden
Med undtagelse af højtryksdamplamper

• Nominel nyttelysstrøm
• Nominel levetid (må ikke være længere end den 

faktiske levetid)
• Farvetemperaturen
• Antal tænd sluk cykler inden svigt
• Opvarmningstid
• Advarsel, hvis lyskilden ikke kan dæmpes
• Driftsbetingelser, hvis andre end standardbetin

gelser
• Lyskildens dimensioner
• Nominel spredningsvinkel
• En advarsel om, at lyskilden ikke er egnet til 

spotbelysning, hvis spredningsvinklen ≥ 90°
• En tegning med en sammenligning af lyskildens 

dimensioner med dimensionerne af den 
glødetrådslyskilde, som den erstatter, hvis 
lyskilden er beregnet til erstatning, og dimensi
onerne er forskellige fra glødetrådslyskildens

Hvis lyskilden indeholder kviksølv:
• Kviksølvindhold i x,x mg
• Henvisning til websted med oplysninger om, 

hvordan rester fjernes, hvis lyskilder går i 
stykker

Oplysningerne, der skal være på emballagen plus:
• Faktisk effekt (nøjagtighed på 0,1 W)
• Faktisk nyttelysstrøm
• Faktisk levetid
• Effektfaktor
• Vedligeholdelsesfaktor for lyskildestrøm ved 

slutningen af lyskildens nominelle levetid
• Tændtid (i x,x sekunder)
• Farvegengivelse
• Farvekonstans (kun for LED)
• Faktisk toplysstyrke (maksimallysstyrke) i 

candela
• Faktisk spredningsvinkel
• Angivelse af om lyskilden er beregnet til 

udendørs eller industriel anvendelse
• Spektralfordeling i intervallet 180- 800 nm

Hvis lyskilden indeholder kviksølv:
• Instrukser om, hvordan rester fjernes, hvis 

lyskilder går i stykker
• Anbefalinger om bortskaffelse, når lyskilden er 

udtjent

Værdier for:
• Nominel nyttelysstrøm (med enheden lm)
• Farvetemperatur (med enheden K)
• Nominel spredningsvinkel (med enheden °)

Hvis der ikke er plads:
• Hvis der kun er plads til en af ovenstående 

oplysninger, angives nominel nyttelysstrøm
• Hvis der kun er plads til to af ovenstående 

oplysninger, angives nominel nyttelysstrøm og 
farvetemperaturer

Nominel værdi: Værdi, der identificerer lyskilden på f.eks. emballagen. En nominel værdi kan være en afrundet og dermed ikke så præcis værdi
Faktisk værdi. Værdi for en produktegenskab målt ved nærmere angivne driftsbetingelser og oplyst med den krævede nøjagtighed (for effekt med 1 decimal)

Der er krav til brugsegenskaber som 
levetid, lysstrømsnedgang, antal tænding
er før svigt, tændtid, opvarmningstid, 
farvegengivelse, effektfaktor mv. For LED 
er der endvidere krav vedrørende farve
konstans. Kravene fremgår af forordning 
(EU) 1194/2012 bilag III tabel 3, 4 og 5.

Krav til produktinformation
Leverandørerne skal stille oplysninger om 
lyskilderne til rådighed på lyskildens 
emballage, på hjemmesider med fri adgang 
og på selve lyskilden. På emballagen må 
oplysningerne vises som grafer, figurer 
eller symboler i stedet for tekst. Informa
tionskravene kan ses i tabellen nedenfor. 

For LED lyskilder, som erstatter lysstofrør 
uden indbygget forkobling (dvs. LEDrør), 
er der en række særlige krav til produkt
information.  
 
Bl.a. må et LEDrør kun erklæres at kunne 
erstatte et bestemt lysstofrør, hvis det har 
samme lysstrøm og lysfordeling som dette 
lysstofrør. Se disse krav i forordningens 
bilag III punkt 3.2.
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Kravene gælder for:
• Lysstofrør med én eller to sokler uden 

indbygget forkobling, dvs. almindelige 
lysstofrør og kompaktlysrør

• Højtryksdamplamper med sokkel
typerne E27, E40 og PGZ12 omfattende 
højtryksnatriumlamper, metalhalogen
lamper og kviksølvlamper 

 
Undtagelser
En række lyskildetyper er undtaget fra 
kravene til energieffektivitet, brugsegen
skaber og produktinformation, hvis det i 
den tekniske dokumentation redegøres 
for, at lyskilden ikke er beregnet til almen 
belysning eller, at lyskilden opfylder nogle 
særlige tekniske parametre, der fremgår af 
forordning (EF) nr. 245/2009 og den 
tilhørende ændringsforordning (EU) nr. 
347/2010. Endvidere undtages en række 
lyskilder med bestemte dimensioner, 
sokkeltyper og egenskaber.  
Se mere i de to forordninger.

Bemærk, at lyskilderne er kun undtaget 
fra kravene, hvis det af den tekniske 
dokumentation fremgår, hvilke af de i 
forordningerne nævnte tekniske parame
tre undtagelsen bygger på. 

Krav til energieffektivitet
Energieffektivitetskravet er udtrykt som 
det laveste tilladte lysudbytte i lm/W ved 
en given nominel effekt (eksklusiv tab i 
eksternt udstyr) og fremgår af en række 
tabeller i forordningerne.

Lysstofrør (og kompaktlysrør)
Effektivitetskravene for lysstofrør frem
går af bilag III i forordning (EF) nr. 
245/2009 og forordning (EU) nr. 347/2010 
med ændringer til denne. Bemærk, at 
sidstnævnte ændrer kravene i bilag III 
tabel 2 og 3.

For lysstofrør med høj farvetemperatur, 
god farvegengivelse og/eller ekstra kappe 
reduceres kravet til lysudbytte med 
procentvise værdier, som fremgår af tabel 
6 i forordning (EU) nr. 347/2010.  Reduk
tionerne kan kumuleres. 

For lysstofrør er alle energieffektivitets
kravene indfaset. Forordningerne inde
holder ikke yderligere skærpelser.   

Krav om funktion med energieffektiv 
forkobling
Det gælder fra fra 13. april 2017, at alle 
lysstofrør uden indbygget forkobling skal 
kunne fungere med forkoblinger i effek
tivitetsklasser A2 eller bedre. De kan evt. 
også fungere med forkoblinger i lavere 
effektivitetsklasser end A2.  Effektivitets
klasserne for forkoblinger betegnes A2 
BAT, A2, A1, A3, B1 og B2, hvor A2 BAT er 
den mest energieffektive klasse. 

Effektivitetsklasserne for forkoblinger til 
lysstofrør fremgår af tabel 17 i bilag III, 
punkt 2.2 i forordning (EF) nr. 245/2009. 
Bemærk, at reglerne er ændret ved 
forordning (EU) nr. 347/2010. Du kan finde 
en sammenskrevet (konsolideret) version 
af forordningerne på den sidste side i 
denne vejledning.

Højtryksdamplamper 
Ecodesignkrav gælder for højtryksnatri
umlamper, metalhalogenlamper, og andre 
højtryksdamplamper herunder kviksølv
lamper. Kravene har bl.a. betydet en udfas
ning af de såkaldte kviksølvlamper. 

Kravene kan findes i tabel 7, 8, 9 og 10 i 
forordning (EF) nr. 245/2009 og i forord
ning (EU) nr. 347/2010.

Bemærk: For højtryksdamplamper med 
farvetemperatur ≥ 5.000 K eller med 
ekstra kolbe reduceres kravene til 90 % af 
kravværdierne i tabellerne.

Fra 13. april 2017 skærpes kravene til alle 
metalhalogenlamper uanset Raværdi.  

Krav til brugsegenskaber (ydeevne) 
Der er krav til følgende typer af brugs
egenskaber:
• Farvegengivelsesindeks (Ra værdi) på 

mindst 80 (for lysstofrør med én eller  
to sokler)

• Vedligeholdelsesfaktor for lyskilde
strøm (for lysstofrør, højtryksdamp  
lamper og metalhalogenlamper)

Ecodesignkrav til ikke-retningsbestemte lyskilder til kontor og vejbelysning 

(jf. 245/2009 med ændringer jf. 347/2010 og 2015/1428)

• Vedligeholdelsesfaktor for lyskildeud
fald (for lysstofrør med én og to sokler, 
højtryksdamplamper og metal  halogen
lamper)

For metalhalogenlamper gælder kravene 
til brugsegenskaber fra 13. april 2017. For 
andre typer har kravene  været gældende 
siden 2012. 

Kun lyskilder, som er omfattet af effekti
vitetskravene, er omfattet af krav til 
brugsegenskaber.

Kravene fremgår af bilag III punkt 1.2 A i 
forordning (EF) nr. 245/2009, tabel 11, 11a, 
12 og 13 i forordning (EU) nr. 347/2010 
samt tabel 14 i forordning (EF) nr. 
245/2009.

Krav til produktinformation
Leverandørerne skal stille følgende 
oplysninger til rådighed på en hjemmeside 
med fri adgang:

For speciallyskilder skal følgende oplys
ninger fremgå klart og tydeligt af embal
lagen og i alle former for produktinforma
tion:
• Den påtænkte anvendelse af lyskilden
• At lyskilden ikke er egnet til rumbelys

ning i boliger
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På hjemmeside

• Nominel og faktisk effekt*
• Nominel og faktisk lysstrøm*
• Faktisk lysudbytte efter 100 timer*
• Faktisk vedligeholdelsesfaktor for lyskilde

strøm*
• Faktisk vedligeholdelsesfaktor for lyskildeud

fald*
• Kviksølvindhold i x,x mg
• Farvegengivelse (Ra)
• Farvetemperatur
• Omgivelsestemperatur ved hvilken lyskilden 

afgiver sin maksimale lysstrøm
• For lysstofrør: Energiklasse for forkobling, som 

kan anvendes

Nominel værdi: Værdi, der identificerer lyskilden 
på f.eks. emballagen. En nominel værdi kan være 
en afrundet og dermed ikke så præcis værdi
Faktisk værdi: Værdi for en produktegenskab målt 
ved nærmere angivne driftsbetingelser og oplyst 
med den krævede nøjagtighed (for effekt med 1 
decimal)
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Bringe i omsætning
Et produkt bringes i omsætning i EU, 
når det er gjort tilgængelig på 
markedet. Et produkt er gjort 
tilgængeligt, når det er leveret med 
henblik på distribution, forbrug eller 
anvendelse som led i erhvervsvirk
somhed mod betaling eller gratis. 
Begrebet tilgængelig henviser til 
hvert enkelt produkt.

CE-mærkning og overensstemmelseserklæring
Er du producent, har du ansvaret for at vurdere produktets overholdelse af kravene 
og udarbejde teknisk dokumentation. Er produktet omfattet af ecodesignkravene, 
skal du endvidere udfærdige og underskrive en EUoverensstemmelseserklæring 
samt CEmærke produktet.    

Dokumentationen for overholdelse af kravene skal være på plads, inden produktet 
bringes i omsætning (markedsføres) i EU.

EUoverensstemmelseserklæringen skal indeholde:
• Producentens navn og adresse 
• Entydig reference til produktet (modelbetegnelse)
• Referencer til anvendte standarder
• Angivelse af relevante EUdirektiver og forordninger (herunder den/de relevante 

ecodesignforordninger) 
• Dato og underskrift

Er du importør, skal du sikre dig, at producenten har udarbejdet de fornødne 
dokumenter. Det anbefales, at du selv opbevarer en kopi af overensstemmelses
erklæringen og den tekniske dokumentation. 

Hvis en importør, distributør eller anden erhvervsdrivende bringer produkter i 
omsætning under sit eget navn, varemærke eller ændrer produkterne, overtager 
han ansvaret for produktets overensstemmelse og CEmærkningen. 

Indhold af teknisk dokumentation
Ecodesign
Krav til indholdet af den tekniske dokumentation fremgår af ecodesigndirektivet 
bilag IV eller V afhængig af, hvilken metode der vælges. Endvidere er der krav til 
indholdet af den tekniske dokumentation i artikel 4 i forordningerne og i deres 
bilag. Dokumentation skal underbygge alle værdier, der oplyses for lyskilden.  

Den tekniske dokumentation skal desuden indeholde kopier af den krævede 
produktinformation. For speciallyskilder, der er undtaget fra krav til energieffekti
vitet, skal det fremgå af den tekniske dokumentation, hvilke tekniske parametre, 
der gør, at lyskilden er beregnet til det specielle formål.

Energimærkning
Den tekniske dokumentation skal bl.a. indeholde resultaterne af de test og bereg
ninger, der er gennemført til bestemmelse af lyskildens energiklasse og energifor
brug. For speciallyskilder  undtaget fra krav til energimærkning  skal det fremgå af 
den tekniske dokumentation, hvilke tekniske parametre, der gør, at lyskilden er 
beregnet til det specielle formål.

Bemærk at EU har vedtaget en ny forordning, der præciserer, at måletolerancer i 
energimærkningsforordningers verifikationsprocedure kun må bruges af myndig
hederne i forbindelse med markedstilsyn. Se mere i (EU) 2017/254.

Levering og opbevaring
Efter anmodning fra Energistyrelsen skal du kunne levere dokumentationen inden 
for en frist på 10 arbejdsdage. For ecodesign skal den gemmes i 10 år efter at sidste 
model af lyskilden er fremstillet, for energimærkning 5 år. Se mere i faktaark om 
indhold af teknisk dokumentation.
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Målinger
Oplysninger i den tekniske doku
mentation skal, hvor det er relevant, 
være baseret på målinger. Ved 
målinger skal der bruges pålidelige, 
nøjagtige og reproducerbare måle
metoder, der benytter sig af alment 
anerkendte måleteknikker. At 
målemetoden skal være reproducer
bar betyder, at målingerne skal kunne 
gentages med samme resultat. 

Relevante målemetoder kan findes i 
Energistyrelsens oversigt over 
lovgivning og målemetoder og i 
meddelelser fra Kommissionen om 
målemetoder.  

Målemetoder til forordning (EF)  
nr. 244/2009, (EU) nr. 874/2012 og 
(EU) nr. 1194/2012 fremgår af 
2014/C 22/02  

Målemetoder til forordning (EF) nr. 
245/2009 fremgår af 2010/C 92/04

Dokumentation, målinger og "bringe i omsætning"
Som producent eller importør skal du overfor myndigheder kunne dokumentere, at dit produkt overholder relevante EUkrav,  
herunder ecodesign og energimærkningskrav. 

http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A951969&dswid=9585
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energikrav/lovoversigt_em_ed_med_maalestandarder.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0124(04)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010XC0410(01)&from=EN
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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. 

Tlf.: 43 30 50 20
Mandag til torsdag  9.00  16.00
Fredag  9.00  15.30

E-mail:  
sekretariat@ecoenergimaerke.dk
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Lovgiving

Forordning om energimærkning
Kommissionens forordning (EU) nr. 874/2012 om energimærkning af elektriske 
lyskilder og lysarmaturer. Ændret ved forordning 518/2014. 

Forordning om mærkning på internettet
Kommissionens forordning (EU) nr. 518/2014 om mærkning af energirelaterede 
produkter på internettet.

Forordning om brug af tolerancer 
Kommissionens forordning (EU) 2017/254 om brug af tolerancer i verifikations
procedurer.

Ecodesignforordning ikke-retningsbestemte lyskilder til boliger o.l.
Kommissionens forordning (EF) nr. 244/2009 om miljøvenligt design af ikke
retningsbestemte lyskilder i boliger. Ændret ved (EF) nr. 859/2009 og (EU) nr. 
2015/1428. 

Ecodesignforordning ikke-retningsbestemte lyskilder til vej og kontorbelysning
Kommissionens forordning (EF) nr. 245/2009  om miljøvenligt design af lysstofrør 
uden indbygget forkobling og højtryksdamplamper samt forkoblinger og armaturer 
hertil. Ændret ved (EF) nr. 347/2010 og (EU) 2015/1428.

Ecodesignforordning retningsbestemte lyskilder og LED
Kommissionens forordning (EU) nr. 1194/2012  om miljøvenligt design af retnings
bestemte lyskilder, LED lyskilder og dertil hørende udstyr. Ændret ved (EU) 
2015/1428.

Forordning om rammer for energimærkning
EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 om opstilling af rammer 
for energimærkning og om ophævelse af direktiv 2010/30/EU.

Ecodesigndirektivet
EuropaParlamentets og Rådets Direktiv 2009/125/EF om for fastlæggelse af krav 
til miljøvenligt design af energirelaterede produkter.
 
Dansk lov om energimærkning
EUenergimærkningen er gennemført i dansk lovgivning ved:
• Lov nr. 455 af 18. maj 2011 om energimærkning af energirelaterede produkter og 

Lov nr. 1876 af 29. december 2015
• Bekendtgørelse nr. 1026 af 4. november 2011 om energimærkning af energirelate

rede produkter 

Ecodesigndirektiv og national lovgivning  
Ecodesigndirektivet er gennemført i dansk lovgivning ved:
• Lovbekendtgørelse nr. 1068 af 15. september 2010 om miljøvenligt design af 

energirelaterede produkter. Ændret ved Lov nr. 580 af 18. juni 2012, Lov nr. 455  
af 18. maj 2011 og Lov nr. 1876 af 29. december 2015

• Bekendtgørelse nr. 1274 af 19. november 2010 om miljøvenligt design af energi
relaterede produkter

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

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

Konsoliderede versioner  
Når der er flere ændringer til den 
oprindelige forordning, har EU som 
en hjælp udarbejdet konsoliderede 
versioner. Bemærk, at disse versioner 
ikke er juridisk gyldige. 

874/2012/EU

244/2009/EF
 
245/2009/EF 

1194/2012/EU

Mere information

Du kan få finde mere information:
• Hos Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter. Se kontaktinfo nederst på denne side
• På www.ens.dk/energikrav. Her finder du bl.a. en oversigt over produkter med energikrav, nyt om energikrav og links til lovtekster 
• På EUKommissionens hjemmeside http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energyefficiency/energyefficientproducts med links til 

direktiver, forordninger og FAQ 

mailto:sekretariat%40eco-energimaerke.dk?subject=
mailto:ens%40ens.dk?subject=
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