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Julebelysningen giver meget mere, end den tager 
 
Selvom der lige nu er længe til jul, har julebelysning i lyset af den aktuelle energikrise 
skabt en debat om, hvorvidt byerne og centrene i år bør eller skal droppe 
julebelysningen. MK Illumination, som er verdens førende producent af julebelysning 
og dekorativ belysning, deltager gerne i debatten om emnet. 
 
En vigtig økonomisk drivkraft 
Betydningen af at fravælge julebelysningen vil i nogle tilfælde primært være 
symbolsk. Og dog. Kigger man detailbranchen er julebelysningen i høj grad med til at 
skabe liv i bykernerne og mere liv afføder mere salg. Betydningen er stor for en i 
forvejen presset branche og skal især ses efter to udfordrende år med covid-19, 
hvilket gør den til en vigtig økonomisk drivkraft for den lokale handel og for hotel- og 
restaurationsbranchen. 
 
LED-teknologi betyder store besparelser 
LED-teknologi har i allerede været anvendt til julebelysning igennem mange år og er 
ekstremt energieffektiv. Der ligger derfor et stort potentiale for besparelser ved brug 
af LED-julebelysning. Faktisk så meget, at det i byerne kun vil udgøre 0,0007 % af 
kommunernes samlede energiforbrug eller 0,001 % af en bys samlede årlige 
strømforbrug. 
 
Denne sammenligning viser med al tydelighed, at det ikke har nogen særlig 
betydning for byernes energibudgetter at holde julebelysningen slukket – men det har 
det til gengæld for en kommunes økonomiske og kulturelle liv: 
 
"For os er der ingen tvivl om, at den primære energiforsyning har førsteprioritet. Men 
samtidig mener vi, at det er rent spin kun at fokusere på symbolske 
energibesparelser, der med stor sandsynlighed vil få store konsekvenser for vores 
kulturelle og sociale liv i form af manglende julebelysning og aflyste julemarkeder og 
midlertidige lysinstallationer. En sådan beslutning har stor betydning for den lokale 
økonomis værdikæde", siger René Hansen, Direktør for MK Illumination i Danmark. 
 
Minimalt strømforbrug takket være LED-belysningsteknologi 
I mange år har MK Illumination arbejdet tæt sammen med kommuner om 
markedsføring af byer og handelsforeninger for at få folk til byerne og skabe liv i den 
travleste tid omkring jul. "Vi forstår til fulde, at julebelysning og det medfølgende 
energiforbrug giver anledning til debat, men vi mener, at debatten i høj grad savner 
gennemsigtighed og fakta", siger René Hansen. Derfor stræber virksomheden efter 
at levere denne gennemsigtighed og vise det faktiske energibehov, som er markant 
lavere, end mange måske tror. 
 
”Ved anvendelse af LED-belysning fra MK Illumination spares der 80 % strøm 
sammenlignet med almindelige glødepærer. Yderligere tilbyder vi en helt ny ECO 



Serie, hvor der spares yderligere 50 % sammenlignet med klassiske LED'er. 
Sammenholder man forbruget med en gadelygte, forbruges der her dobbelt så meget 
strøm som for et klassisk lysmotiv eller en gasdrevet terrassevarmer, som i 
gennemsnit bruger 500 gange så meget energi som en 10 meter lang lyskæde”, 
fortsætter René Hansen. 
 
Tidsstyring eller kortere tændingsperioder 
Ved hjælp af uafhængig tidsstyring og tilsvarende kortere tændingsperioder for 
julebelysningen er det muligt at minimere strømforbruget betragteligt. Lysdæmpning, 
der giver god mening, når mørket falder på, kan reducere strømforbruget med mere 
end 50 % strøm. 
 
”De mange fordele ved julebelysning taler også for at arbejde med reduceret 
belysning. Lys er vigtigt og skaber optimisme, spreder glæde og øger sikkerheden i 
den mørke årstid”, slutter René Hansen. 
 
Fototekst 1: 
Ved brug af LED-pærer er det muligt at udsmykke facader og bygninger med julelys 
til langt færre omkostninger, end de fleste tror. 
 
Fototekst 2:  
Julen er lysets fest. Lyset driver forretning og skaber optimisme til glæde for os alle i 
den mørke årstid. 
 
 
Fakta: 
 
Udgangspunkt er elpriser pt. på kr. 8,-/kWh    
 

• Det koster kr. 14,86 at bruge en almindelig vaskemaskine klasse A+ for en 
vask. 

• Det koster kr. 16,72 pr. vask at køre en opvask i en A+ opvaskemaskine.  
• Det koster kr. 8,- at støvsuge i en time med en almindelige 1000w støvsuger   
• 28.000 stk. LED Premium 36v kvalitet forbruger samme mængde strøm pr. 

time som en almindelig 1000w støvsuger. 
 
Et eksempel fra Sorø Kommune: 
Prisen for at tænde for hele julebelysningen i Sorø by pr. time: kr. 12,16. 
(Beregnet på et forbrug af 26,040 LED-pærer 230w Premium kvalitet). 

 
 
Kontakt: 
René Hansen, Direktør MK Illumination, rene@mk-illumination.dk, mobil: 20 99 25 88 

 


