Tänk på det här
när du ska köpa
nya lampor

Dags att köpa nya lampor? Då kan
energimärkningen hjälpa dig att välja
energismart. Från och med den 1
september 2021 ska nya ljuskällor
märkas enligt skalan A–G, samt ha en
QR-kod. Här kommer våra bästa tips
för vad du ska tänka på när du
handlar.
Ta hjälp av förpackningen
De flesta av ljuskällorna du har hemma kommer med
en energimärkning när du köper dem. Från lysrören i
ditt badrum, till LED-lamporna du har som taklampor
och ljusslingorna på balkongen – allihop kommer att
ha märkningar som guidar dig i ditt val*.

Bra att veta
• På lampförpackningen kan du se hur mycket ljus
lampan kommer att ge, angivet i lumen (lm).
Ju högre siffra desto mer ljus.
• Om du behöver en lampa som är extra bra på att
återge färger på ett levande sätt bör du välja en
*Energimärkningen omfattar ljuskällor med vitt ljus och ljusflödet 60 lumen eller mer.
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lampa med ett Ra-index på 90 eller högre. Alla
lampor har minst Ra 80.
• Välj en lampa med en färgtemperatur på 2500–
3000 kelvin (K), om du vill ha ett varmt rött sken.
Om du hellre vill ha ett kallare, blått ljus, bör du välja
en lampa med en färgtemperatur på 3500–4000 K.
• Alla LED-lampor går inte att dimra. Tänk dock på
att du kan behöva byta ut din gamla dimmer
eftersom den kanske inte är utvecklad för att
fungera med dagens lampor.
• Det lönar sig alltid att släcka lampan när du inte
behöver den. Du kan också spara energi genom att
använda en dimmer.

Lysrör slutar säljas
Från och med den 1 september 2023 kommer de så
kallade T8-lysrören att börja fasas ut. Den här typen
av lysrör är vanliga i till exempel källare, tvättstugor
och garage. Om du har T8-lysrör hemma kan du fortsätta använda dem.

Nya generationen energimärkning för ljuskällor

Energiklass på
skalan A–G,
exemplet visar
energiklass B.

Energianvändning i
kilowattimmar (kWh) för
1000 timmars användning.
Motsvarar att ljuskällan är
tänd i nästan 2 timmar och
45 minuter per dag i ett år.

Från och med den 1 september 2021 ska nya
ljuskällor märkas enligt skalan A–G, varav de med A är
mest effektiva. Det kan dock hända att vissa produkter
i butiken eller som du får hem från en e-handel
fortfarande har den gamla märkningen. Det är inga
konstigheter utan beror bara på vilken märkning som
fanns tillgänglig när produkten producerades.

Vad gör märkningen?
I mer än 25 år har energimärkningen hjälpt oss
konsumenter att göra energismarta val. När du
ska köpa nya ljuskällor – tänk på att välja de
mest energieffektiva lamporna som finns på
marknaden idag, eftersom du kommer att
använda lamporna under många år framåt.

Dina gamla ljuskällor hör hemma på
återvinningscentralen
När dina ljuskällor och armaturer med inbyggda
lampor har slocknat ska du alltid lämna dem på en
återvinningscentral. På så vis kan de tas om hand
på rätt sätt.
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Två olika märkningar

Scanna QR-koden med en
smart mobiltelefon för att se
produktinformationsbladet.

