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§ LOVKRAV

Vejledning til installatører

Vejledning til, hvordan du lever op til krav om energimærking
Som installatør eller entreprenør er det dit ansvar og lovpligtigt at energimærke
opvarmningsanlæg, op til 70 kW, til hhv. rum- og brugsvandsopvarmning.
Hvilke produkter skal energimærkes?
Det er et lovkrav at energimærke alle nye anlæg,
når man sælger et anlæg direkte til en kunde uanset om det er et nyt anlæg eller udskiftning
af et eksisterende anlæg.
Følgende anlæg skal være energimærkede
Opvarmningsanlæg (gaskedler og varmepumper)1
Vandvarmere2
Varmtvandsbeholdere2
Pakkeløsning1

•
•
•
•

Ved salg af brugte anlæg gælder kravet ikke.
Informationskrav, når du markedsfører anlæg
Ved afgivelse af tilbud
både mundtligt og skriftligt
Der gælder særlige regler for, hvilke informationer
du skal videregive afhængig af anlæggets type.
Læs mere på næste side.
Ved annoncering og reklame uden
direkte mulighed for køb
(fx en annonce i en avis)
Alt efter anlæg eller pakkeløsning skal du oplyse:

•
•
•

For anlæg til opvarmning
Klasse for årsvirkningsgrad (se bilag)
For varmtvandsbeholdere og vandvarmere
Energieffektivitetsklasse
For pakkeløsninger
Klasse for årsvirkningsgrad (se bilag)
Energieffektivitetsklasse (hvis pakken indeholder
varmtvandsbeholdere/vandvarmere)

Ved online salg
Der gælder særlige regler for, hvordan energimærke
og datablad skal fremvises. Læs mere på: https://
ens.dk/ansvarsomraader/energikrav-til-produkter/
forhandlere

Sammensætter du selv pakker, skal du selv udarbejde
energimærket. Brug energimærkeberegneren på ens.
dk3. Har du spørgsmål, kontakt sekretariatet for hjælp.

Energimærke og datablad
Databladet skal følge med ved
alle tilbudsformer

•
•
•

Hvis energimærket vises fysisk, skal dette
vises i sin helhed og i korrekt størrelse
jf. forordningen1, 2
Der er forskellige energimærker alt efter,
hvilke anlæg /pakkeløsninger du sælger

Når du ikke leverer anlægget, men kun installerer det
Hvis kunden selv har anskaffet anlægget, og du kun står
for installationen, er det leverandøren eller forhandleren,
der har ansvaret for datablad og energimærke.

Tilsyn
Energistyrelsen gennemfører løbende tilsyn med
overholdelse af krav om energimærkning. Overholdes
kravene ikke, kan Energistyrelsen anmelde virksomheden til politiet, og virksomheden kan få en bødestraf.
Få mere at vide her
Du kan læse mere om energimærkning af anlæg her:
https://ens.dk/ansvarsomraader/energikrav-til-produkter/installatoerer-og-entreprenoerer
Du kan også kontakte Sekretariatet for Ecodesign
og Energimærkning af Produkter via e-mail:
sekretariat@eco-energimaerke.dk eller på tlf.: 43 30 50 20.
Læs mere på side 2.

Vejledningen erstatter ikke de gældende krav i forordningerne.

Ved udstilling i butik,
showroom eller lignende
Du skal energimærke anlægget eller pakken på
fronten eller ovenpå anlægget.

Hvad er en pakkeløsning?
En pakkeløsning er, når flere anlæg og/eller teknologier
kombineres. Fx en varmepumpe kombineret med
temperaturstyring.
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Mundtligt tilbud

Skriftligt tilbud

Et mundtligt tilbud skal altid følges op
med et skriftligt tilbud indeholdende
datablad.

Et skriftligt tilbud skal altid indeholde datablad.

Når du taler med dine kunder, er der
en række oplysninger, du skal videregive mundtligt. Find de præcise krav i
forordningen1, bilag VI.

Energimærket kan med fordel følge med tilbuddet.

Udsnit fra et datablad

Pakkeløsning for anlæg med
temperaturstyring

•
•

Pakkens klasse for årsvirkningsgrad

•
•
•

2

2

Temperaturstyringens
bidrag til årsvirkningsgraden

3

3

Pakkens årsvirkningsgrad i %

4

Pakkens klasse for
årsvirkningsgrad

5

Klasse for
årsvirkningsgrad

6

Forbrugsprofil for vandopvarmningsfunktionen

7

Energieffektivitetsklasse

8

Rum- og vandopvarmningsfunktion

9

Yderligere indhold i
pakken (solfanger,
varmtvandsbeholder,
temperaturstyring
og/eller forsyningsanlæg)

Pakkens årsvirkningsgrad i %
Gaskedlens eller varmepumpens
årsvirkningsgrad i %

4

Temperaturstyringens bidrag til
årsvirkningsgraden i %
Energieffektivitetsklasse

Kedel uden temperaturstyring

•
•

Varmepumpens
årsvirkningsgrad i %

1

Her er fx de oplysninger, du skal
videregive ved salg af disse anlæg:

•
•
•

1

Klasse for årsvirkningsgrad

Eksempel på energimærke

Den norminelle nytteeffekt
(varmeydelse i kW)
Årsvirkningsgrad ved
rumopvarmning i %
Årlig energiforbrug i kWh

8

5

Lydeffektniveau indendørs i dB

Varmtvandsbeholder

•
•
•

Energieffektivitetsklasse
Stilstandstab (W)
Rumfang i liter (vandbeholdning)

6
9

Alle oplysninger, som du har brug for,
fremgår af leverandørens datablad.
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