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Innehåll

• Bakgrund

• EU-Förordningar Belysning (inkl. nya krav)

– Ekodesign

• Hembelysning

• LED

• Gatubelysning

– Energimärkning

• Lampor

• Armaturer

• Avslutning
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EU:s klimatpolitik
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EU:s klimatpolitik syftar till att jordens 

temperatur ska begränsas till två grader över 

förindustriella nivån

”Tvågradersmålet”



Enligt Internationella Energibyrån (IEA): 

största potentialen utgörs av ökad 

energieffektivitet!
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Två styrmedel för att uppnå EU:s mål 

om energieffektivisering är: 

Förordningarna om 

– Ekodesign respektive 

– Energimärkning

Främjar utvecklingen av energieffektiva
produkter
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Energieffektivitet

1.
Ekodesignkrav:

Antal produkter
2.

Energimärkning:

– ingen vill ha 

dåligt betyg

Tar bort de 

sämsta 

produkterna

3. 

Upphandling,

Forskning & Utveckling

-> Spjutspetsprodukter

Påverka produkter på marknaden
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Besparingar 2020 inom EU (Ekodesign)

102 av 484 TWh från belysning (Energimärkning ej inkluderat)
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• Ekodesignförordning 244/2009 (tillägg 859/2010): 
rundstrålande hembelysning – utfasningen av 
glödlampan och halogenlampan

• Ekodesignförordning 245/2009 (tillägg 347/2010)        
väg- och kontorsbelysning – utfasningen av 
kvicksilverlampan 2015

• Ekodesignförordning 1194/2012 om LED och 
reflektorlampor

• Reviderad och utökad energimärkning 874/2012 av 
lampor och armaturer
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Belysningsförordningar (ekodesign

och energimärkning)



• Alla rundstrålande lampor 

• Glödlampor, halogenlampor, lågenergilampor med 
inbyggda drivdon, LED-lampor (endast lm/W), med ett 
ljusflöde mellan 60 – 12 000 lumen.

• Krav på bland annat

– Effektivitet

– Livslängd

– Färgåtergivning

– Starttid

– Produktinformation
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Förordning 244/2009 om rundstrålande 

hembelysning

+ ändringsförordning 859/2009



• Fas 6 – Utfasning av halogenlampor

• Diskussioner pågår. 

• Omröstning om tidpunkt 17 april 

(Sept 2016 eller senare?) 

Kommande skärpningar i 244/2009
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Branschmöte Stockholm: 27 mars 



• LED-lampor, riktade lampor och drivdon

• Tidtabell i fyra steg

– Start: 1 Sept 2013 Helt införd: 1 Sept 2016

• Effektivitetskrav på riktade lampor

• Funktionskrav på lamporna inklusive rundstrålande
LED (de saknas i 244/2009):

– Livslängd, Färgåtergivning, Färgkonsistens m.m.

• Informationskrav för riktade lampor på förpackning och
web
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Förordning om LED- och riktade lampor 

(spotlights) 1194/2012



Fler pågående uppdateringar

244/2009 och 1194/2012

• Definition av speciallampa uppdateras och 

harmoniseras mellan 244/2009 och 1194/2012.

• Specialprodukter ska alltid ha högsta möjliga 

energiklass

• Specialprodukter ska räkna upp tekniska parametrar 

som utmärker den för sin tillämpning

• Tydligt framgå av informationen för speciallampor

– Tänkt tillämpning

– Framgå att produkten inte är lämplig för 

hushållsbruk.
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- Omröstning i april



• Förarbeten till en omfattande revidering av samtliga 

belysningsförordningar pågår

• Detta kan eventuellt leda till sammanslagningar av 

några av förordningarna

• Vi tar gärna emot förslag på förbättringar

Omnibus-revidering



• Kontorsbelysning: lysrör och kompaktlysrör med 
externa drivdon

• Vägbelysning: kvicksilverlampor, 
högtrycksnatriumlampor och metallhalogenlampor.

• Drivdon för alla dessa lampor
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Förordning 245/2009 om väg- och 

kontorsbelysning

+ ändringsförordning 347/2010



Kommande skärpningar i 245/2009 för

vägbelysning

• April 2015: Krav på lm/W på ”övriga”  

högtrycksurladdningslampor (förutom metallhalogen- och 

natriumlampor). 

- Påverkar kvicksilverlampor

• April 2017: Krav på lm/W på metallhalogenlampor

• April 2017: Skärpta krav urladdningslampors 

förkopplingsdon
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Kvicksilverlampor

• Generellt innehåller urladdningslampor kvicksilver

• Den typ som kallas ”kvicksilverlampa” heter även 

högtryckskvicksilverlampa

• Kvicksilverlampor klarar inte energieffektivitetskraven 

enligt 245/2009, Tabell 9 och fasas därför ut from 

april 2015.

• Produkter i lager får säljas ut men inga nya produkter 

får sättas på EU-marknaden.
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Kvicksilverlampor

• Dessutom: 

– undantag för högtryckskvicksilverlampor i RoHS-

direktivet 2011/65/EU (restriction of hazardous

substances) löper ut april 2015

• Här finns ekodesignförordningen för gatu och 

kontorsbelysning utlagd 
http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Ekodesign/Produktgrupper1/

Belysning/Gatubelysning/
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http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Ekodesign/Produktgrupper1/Belysning/Gatubelysning/


245/2009
Modifiera Kvicksilverarmaturer till LED

• Elsäkerhetsverket: ”Den som ändrar eller bygger om 

en befintlig CE-märkt armatur blir ansvarig för den 

nya CE-märkningen och att EG-försäkran skapas för 

den nya produkten.”

• Uppdatera den tekniska dokumentationen.

• Hör även med Elsäkerhetsverket.

• Se Blueguide från EU-kommisionen. 
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Reviderad Energimärkning för belysning 

874/2012

• Sedan 1 sept. 2013 omfattas alla 

slags lampor:

– Rundstrålande och riktade

– För hushållsbruk

och proffsbruk

• A++ mest effektiva klassen

• Sedan 1 mars 2014 även på 

armaturer
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Energimärkning av lampor 874/2012
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I. Leverantörens namn eller 

varumärke. 

II. Leverantörens modellbeteckning

III. Energieffektivitetsklass

IV. Viktad årlig 

energiförbrukning uttryckt som 

kWh per 1 000 timmar 



Energimärkning av armaturer

• Etiketten visar vilka lampor som passar 

in eller följer med armaturen

• Visar inte hur effektiv själva armaturen 

är

• Ska finnas på försäljningsstället i direkt 

anslutning till armaturen eller tryckt på 

armaturförpackningen
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Energimyndigheten

belysning@

energimyndigheten.se

Ekodesign-

seminarier

EU ADCO 

(Ecodesign Market Surveillance Administrative Cooperation)

Lär er mer om Ekodesign



Mer information:

• Sökmotor för EU-lagstiftning

• http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

• www.energimyndigheten.se (Företag, Ekodesign)

• Belysningsbranschens information

Upphandlingsguide för utomhusbelysning

Checklista för val och jämförelser av LED-armaturer

Lathund för beställare av belysningsprodukter - produktrelaterade lagkrav

www.belysningsbranschen.se/

• Lighting Europes (fd CELMA och ELC) guider om förordningarna:

• http://www.lightingeurope.org/library
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http://www.energimyndigheten.se/
http://www.energimyndigheten.se/
http://www.belysningsbranschen.se/
http://www.lightingeurope.org/library


Kontakta oss!

Peter Bennich Förordningar

Christofer Silfvenius Provningar

Jonas Pettersson Provningar

Nils Ahlén Marknadskontroll

belysning@energimyndigheten.se
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