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Vejledning til energikonsulenter 
- forslag til udskiftning af kedler 

 

Baggrund for vejledningen 
Priserne på el og varme er langt højere, end vi er vant til. For bygninger med 
elvarme eller naturgas, er prisen lige nu mere end 50 % højere end i 2020. 
 
Priserne er meget ustabile, og det er uklart, om de falder igen eller stiger 
yderligere. 
 
På den baggrund har Energistyrelsen lavet denne vejledning om muligheden for at 
stille besparelsesforslag om udskiftning af kedler, der er nyere end 10 år, hvis det 
giver mening i den konkrete energimærkning. 
 
 
Vejledning om forslag til udskiftning af kedler 
Vejledningen her beskriver hvilke muligheder, der er inden for reglerne i HB2021 i 
forhold til at tage udskiftning af en kedel i betragtning, hvis kedlen er nyere end 10 
år. Vejledningen er et fortolkningsbidrag til den gældende Håndbog. 
 
Når energikonsulenten stiller besparelsesforslag, skal udskiftning af kedler, som er 
ældre end 10 år, altid tages i betragtning.  
 
Dette betyder dog ikke, at energikonsulenten blot kan se bort fra forslag om 
udskiftning af en kedel, hvis den er nyere end 10 år. 
 
I henhold til HB2021 skal energikonsulenten altid vurdere, om der kan findes andre 
forslag, der må formodes at virke mere motiverende for bygningsejer i forhold til 
energioptimering af bygningen. 
 
Der opfordres derfor til, at der i energimærkningen stilles forslag om udskiftning af 
kedler, selvom disse er nyere end 10 år. Det kan f.eks. være, hvis det på grund af 
de høje energipriser vurderes at være rentabelt at udskifte en nyere kedel, eller 
hvis boligejer udviser ønske om en grøn forsyningskilde.  
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Hjælp i indberetningsprogrammet 
Muligheden for at stille forslag om udskiftning af kedler, selvom disse er nyere end 
10 år, bliver også understøttet af en validering i indberetningsprogrammerne i 
energimærkningsordningen. 
 
Valideringen, der er implementeret i indberetningsprogrammerne, fungerer på 
samme måde som andre implementerede valideringer og giver en advarsel om, at 
”Der bør stilles forslag om udskiftning af eksisterende fossile opvarmningskilder”. 
Valideringen er en ”gul” advarsel, og vil ikke forhindre energikonsulenten i at 
færdiggøre energimærket.  
 
Valideringens formål er at påminde energikonsulenten om at forholde sig til, om det 
kan være rentabelt at udskifte en kedel, der forsynes af en fossil opvarmningskilde, 
også selvom den er nyere end 10 år.  
 
Hvad siger reglerne om forslag til udskiftning af kedler 
Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2021) fastsætter krav om, 
at energikonsulenten altid skal tage udskiftning af kedler, der er ældre end 10 år, i 
betragtning. Det følger af bilag 4.4.7.stk. 2. 
 
Energimærkning af eksisterende bygninger 
Det følger af kap. 4.4.7, stk. 1, at energikonsulenten skal vurdere muligheden for 
energiforbedring i forhold til alle installationer, som indgår i beregningen af 
energiforbruget, herunder også automatisk som måtte knytte sig hertil, og i forhold 
til konvertering til eller supplering med anden forsyning, herunder vedvarende 
energi. 
 
Konsulenten skal, ved forslag om energibesparelser, altid tage udskiftning af kedler 
ældre end 10 år i betragtning. Det følger af kap. 4.4.7, stk. 2 med titlen ”Forslag om 
energibesparelser”. 
 
Energikonsulenten skal desuden altid vurdere, om der kan findes andre forslag, 
herunder mindre vidtgående forslag som har kortere tilbagebetalingstid, kræver en 
mindre investering, eller som af anden grund må formodes at virke mere 
motiverende. Det følger af kap. 4.4.7, stk. 5. 
 
 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/939

