
Apparater på standby 
bruger penge på ingenting!

Nyt 
apparat Gennemsnit*

Nyt 
apparat Gennemsnit*

Alle beløb er udregnet ud fra en elpris på 1,64 kr. pr. kWh.
* De angivne beløb viser gennemsnitsstandbyforbruget for

de pågældende apparater.
** Beløbet angiver standbyforbruget pr. transformator.

Arbejdsværelse kr./år kr./år
Pc 18 41
Pc, bærbar 5 8
Skærm, 17" 38 57
Fladskærm 13 33
Printer, inkjet 7 8
Printer, lille laser 131 164
Scanner 66 66
Telefax 98 131
Højttalere 23 25
Router 56 56
Eksternt modem til pc 41 41
Modem/ADSL 82 82
Halogenlampe (bordmodel) 16 66
Oplader til mobiltelefon 15 33

Stue kr./år kr./år
Tv 28 82
Tv bredformat 13 82
Video 49 90
Dvd 20 33
Hi-fI 31 85
Parabolmodtager 59 82
Antenneforstærker 30 49
Selector 177 197
3 stk. halogenlamper 
(gulvmodel) 49 197

Teenageværelse kr./år kr./år
Videospilkonsol 15 15
Ghettoblaster 20 23
Pc, skærm, printer, 
scanner, højttalere, modem 292 369
Tv/hi-fi/video/dvd 79 200
Oplader til mobiltelefon 15 33
Halogenlampe (bordmodel) 16 66

Køkken kr./år kr./år
Mikroovn 33 41
Ovn m. display 
(elbageovn) 57 –
Elkogeplader (ur) 25 –
Induktionskogeplader 
(ur og indikatorer) 90 –
Kaffemaskine m. display 16 2
Opvaskemaskine m. display 25 –
Emhætte inkl. lys 16 66
Radio 21 28
Halogenlampe (loftlys)** 16 66

Bryggers/værksted kr./år kr./år
Ministøvsuger/oplader 8 16
Boremaskine/oplader 131 164
Vaskemaskine m. display 87 –
Tørretumbler m. display 44 –
Bevægelsesføler 2 49
Tænd/sluk-ur 25 33

Soveværelse kr./år kr./år
Halogenlampe (loftlys)** 16 66
Elevationsseng 82 –
Tv 28 82

Badeværelse kr./år kr./år
Hårtrimmer/oplader 8 30
Halogenlamper (loftlys)** 49 197
Elektrisk tandbørste 
(oplader) 21 25

Bruger du også strøm på ingenting?
Standbyforbrug er den strøm, som tv, video,
dvd, hi-fi, pc'er og mange andre elapparater
i hjemmet bruger, når de er i standbyfunk-
tion. Man kan sige, apparaterne bruger strøm
uden at blive anvendt. Standbystrøm er altså
unødvendig strøm – og spild af penge. 

Sluk! 
Og spar ca. 10 % på din elregning
I Danmark udgør standbyforbrug ca. 10 % af
det samlede elforbrug i private hjem. Det
svarer for en husstand til ca. 500-700 kr. om
året. En husstand har i gennemsnit syv appa-
rater på standby – men en familie med børn
ligger typisk over gennemsnittet, og så kan
udgiften til standbyforbrug være langt større.
Fx kan alene computerudstyret i teenage-
værelset nemt bruge standbystrøm for mere
end 300 kr. om året.

De største strømslugere er tv, video, hi-fi,
dvd, parabolmodtagere, pc’er, printere og
telefaxer. Disse apparater står tilsammen for
mere end 85 % af det totale standbyforbrug
i boligen. Men der er også andre apparater
på standby. Tænk blot på alle de opladere af
forskellig art, du har i hjemmet. Eller på
vaske-, opvaske- og kaffemaskine med dis-
play. Sluk for dem, når de ikke anvendes.

Sådan finder du synderen
Et apparat på standby kan kendes på en lille
lysende rød eller grøn standbypære på fron-
ten af apparatet. Men du kan også kende ap-
paraterne på, at de afgiver varme, når de er
på standby – det gælder fx transformere til
halogenbelysning. Er apparatet varmt, bruger
det strøm! 

Hvad kan du gøre?
Sluk på stikkontakten 
Den allernemmeste måde at spare på er at
slukke på stikkontakten eller tage stikket ud,
når apparaterne ikke anvendes. 

Vær dog opmærksom på, at nogle videoer
og dvd'er kan miste indstillingerne, hvis de
slukkes i længere tid. Læs brugsanvisningen,
eller spørg dér, hvor apparatet er købt, hvis
du vil være helt sikker.

Hold især øje med de gamle apparater
Vær opmærksom på, at gamle apparater typisk
bruger mere strøm på standby end nye. Fx
bruger et tv af ældre dato tre gange så meget
strøm på standby som et nyt tv.

Gå efter energipilen
Når du skal købe nye apparater, bør du vælge
apparater mærket med energipilen, som er
din garanti for, at apparatet
opfylder de internationale
krav for standbyforbrug. Fx
må nye energipilmærkede tv-apparater højst
bruge standbystrøm for ca. 15 kr. årligt. Mærk-
ning med energipilen omfatter foreløbig tv,
video, dvd, hi-fi-anlæg og pc-udstyr.

Vil du vide endnu mere?
Kontakt dit lokale elselskabs energirådgivning,
eller gå ind på deres hjemmeside. Der kan du
få flere informationer om standbyforbrug og
elforbrug generelt. Du kan også låne et spar-
ometer (elmåler), så du kan måle, hvor mange
penge dine apparater bruger på standby.
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Så meget koster dine
apparater på standby
Så meget koster dine
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Modem/ADSL
82 kr./år

Eksternt modem
41 kr./år

Hi-Fi
85 kr./år

Video
90 kr./år

Dvd
33 kr./år

Parabolmodtager
82 kr./år

Pc
41 kr./år

Tv
82 kr./år

Mikroovn
41 kr./år

Radio
28 kr./år

Hårtrimmer
30 kr./år

Emhætte
66 kr./år

Mini-
støvsuger
16 kr./år

Boremaskineoplader
164 kr./år

17” skærm
57 kr./år

Ghettoblaster
23 kr./år

Halogen
66 kr./år

Mobiloplader
33 kr./år

Halogen
197 kr./år

Selector
197 kr./år

Antenneforstærker
49 kr./år

Tv
82 kr./år
Bredformat tv
82 kr./år

Router
56 kr./år

Telefax
131 kr./år

Højttalere
25 kr./år

Mobiloplader
33 kr./år

Halogen
66 kr./år

Fladskærm
33 kr./år

17” skærm
57 kr./år

Pc
41 kr./år

Eksempel på standbyforbrug
for arbejdsværelse, i alt:

500 kr./år

Eksempel på standby-
forbrug for stue, i alt:

388 kr./år

Eksempel på standbyforbrug
for køkken/bryggers, i alt:

317 kr./år

Eksempel på standbyforbrug
for teenageværelse, i alt:

555 kr./år

Dette symbol betyder, at det pågældende apparat
bruger særlig meget strøm på standby.

Scanner
66 kr./år

Videospilkonsol
15 kr./år

Kaffemaskine m. display
2 kr./år

Dvd
33 kr./år

Laserprinter
164 kr./år

De angivne beløb viser
gennemsnitsstandby-
forbruget for de 
pågældende apparater.
Se listen på bagsiden
for mere information.

Arbejdsværelse Stue Teenageværelse

Køkken/bryggers
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