Kort information om ny energimærkningsordning for gaskedler
Nye EU-regler for energimærkning af opvarmningsanlæg op til 70 kW får virkning fra den
26. september 2015.
Reglerne omfatter bl.a.


gaskedler



oliekedler



varmestyringer



varmepumper



solvarme



varmtvandsbeholdere



og vigtigt: kombinationer heraf.

Reglerne berører både leverandører/producenter og forhandlere – og dermed også installatører og
entreprenører. Går salget af et anlæg til en bygningsejer gennem en installatør- eller
entreprenørvirksomhed, optræder virksomheden som forhandler og skal derfor overholde de nye
informationskrav i kommunikationen til bygningsejeren.
Væsentlige ændringer, du som installatør skal være opmærksom på:
1. Den ”gamle” danske mærkningsordning, som har fungeret i de seneste 10 år, må ikke anvendes
efter 26. september 2015. Energimærkede kedler, som allerede ligger på lager i Danmark, må
dog anvendes, til beholdningen er opbrugt.
2. Den ”nye” mærkningsordning gælder fra 26. september 2015.
3. Den nye mærkningsordning opgiver kedelvirkningsgrad ud fra øvre brændværdi. Det betyder,
at en virkningsgrad på fx 102,0 % (ud fra nedre brændværdi) fremover opgives som 92,3 %.
Virkningsgrader udregnet efter brændværdi*
Nedre (nuværende)
Øvre (fremtidige)
[%]
[%]
106,0
95,9
102,0
92,3
98,0
88,7
* Eksempel for typisk dansk naturgas.

4. Den samlede opvarmningsløsning: Kedel, styring og andet, fx solfangere, skal have en samlet
mærkning. Det er installatørens pligt at forsyne installationen med et ”total”-energimærke.
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Der er fire situationer, hvor du som installatør skal leve op til de nye informationskrav:
1. Ved annoncering og reklame uden direkte mulighed for køb (fx en annonce i en avis)
2. Ved afgivelse af tilbud
3. Ved onlinesalgskatalog eller lignende med direkte mulighed for køb
4. Ved udstilling i showroom eller lignende.
Læs mere om punkt 1, 2 og 4 i den vedlagte informationsbrochure ”Sådan overholder du de nye
informationskrav, når du forhandler opvarmningsanlæg.”
Kedellister og Gaspro
I den nye energimærkningsordning forventes stort set alle kondenserende gaskedler i Danmark at
fremstå med et A-mærke. For at kunder og installatører fortsat kan se detaljer om gaskedlers
effektivitet, vil der på www.dgc.dk blive præsenteret en oversigt. Oversigten forventes klar i løbet
af oktober 2015.
Beregningsprogrammet ”Gaspro små anlæg” kan fortsat bruges til at beregne energibesparelser ved
kedeludskiftninger.
Følg med i sidste nyt på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk/opvarmningsanlæg og Dansk
Gasteknisk Centers hjemmeside www.dgc.dk/energimaerkede-kedler .

