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Beskrivelse af pakkeløsning for  

energirigtig modernisering af 
varmeanlæg  
– et værktøj til dig, som er installatør! 

Når husets varmekilde står foran en udskiftning, er 
det samtidig en oplagt anledning til at få hele husets 
varmeanlæg gået igennem og ført det op til dagens 
standard energimæssigt. For dig som installatør 
gælder det om at gribe muligheden for at levere det 
mest energirigtige produkt, når du alligevel er inden 
for døren.

Fordele for dig som installatør: 
•	 	Du	hjælper	din	kunde	til	en	lavere	varmeregning	

Du får mere arbejde på samme sag
•	 	Du	gør	et	godt	indtryk,	som	kan	medføre,	at	

kunden anbefaler dig til andre

Fordele	for	din	kunde	−	husejeren:	
•	 	En	moderne	varmekilde	udnytter	energien	bedre	–	

dvs. mindre afhængighed af stigende energipriser

•	 	En	lavere	varmeregning	og	dermed	et	større	
månedligt rådighedsbeløb 

•	 En	mindre	og	pænere	varmekilde
•	 	Et	moderniseret	varmeanlæg,	der	energimæssigt	

lever op til nutidens krav. 
•	 Et	lavere	elforbrug	til	cirkulationspumper
•	 Bedre	udnyttelse	af	den	producerede	varme
•	 Bedre	styring	af	varmebehovet
•	 Et	hus	med	en	større	salgsværdi	

Fordele for klimaet/samfundet:
•	 	En	besparelse	på	de	fossile	brændstoffer,	dvs.	

mindre Co2-udledning
•	 Større	forsyningssikkerhed

Det er en fordel at forbedre varmeanlægget 
energimæssigt, når varmekilden skal udskiftes.  

uDGIVEt juNI 2011
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Det er det tidspunkt, hvor det bedst kan betale sig 
for husejeren, idet energiforbedringen for det meste 
vil udgøre en mindre del af den samlede arbejde 
og være billigere, fordi du alligevel skal i gang med 
varmekilden.

giv husejeren god vejledning
Husejeren ved i mange tilfælde ikke ret meget om 
mulighederne for at gøre det samlede varmeanlæg 
mere energirigtigt. Sandsynligvis vil husejeren derfor 
spørge dig til råds. For at du kan yde den bedste 
vejledning, har Videncenter for energibesparelser i 
bygninger udarbejdet en pakkeløsning for energirigtig 
modernisering af varmeanlæg. 

energiløsninger til tre typer varmekilder 
Pakkeløsningen er delt op i de tre typer varmekilder, 
nemlig
•	 Fjernvarme
•	 Kedler	(olie	og	gas)
•	 	Varmepumper	(jordvarme	og	luft-

vandvarmepumpe)

For hver varmekilde har Videncentret udarbejdet 
detaljerede energiløsninger, dvs. anvisninger på 
arbejder, der forbedrer det samlede varmeanlæg 
energimæssigt. Energiløsningerne anviser, hvordan 
de forskellige varmekilder installeres, og hvilke 
forbedringer af det samlede varmeanlæg, der med 
fordel kan udføres samtidigt  

en lettere dialog
til at lette dialogen med husejeren stiller 
Videncentret tre hjælpeværktøjer til din rådighed:
 
•	 	Et	salgsværktøj,	så	du	med	korte	forklaringer	og	

få ord kan vise husejeren, hvilke komponenter 
i varmeanlægget energiløsningerne omhandler, 
og hvad der kan opnås med de enkelte 
energiløsninger. 

•	 	Et	afkrydsningsskema	med	energiløsningerne,	hvor	
du sammen med husejeren udpeger de løsninger, 
som husejeren ønsker et tilbud på i forbindelse 
med udskiftningen af varmekilden.

•	 	En	udførlig	tilbudsliste,	der	bruges	som	tjekliste	
for at sikre, at alle detaljer kommer med i prisen. 
tilbudslisten anvendes efter, at husejeren og du – 
ved hjælp af afkrydsningsskemaet – er blevet enige 
om, hvilke energiløsninger der skal gives tilbud 
på. I tilbudslisten optræder ydelserne punktvis 
for hver energiløsning, så der kan gives pris ud 
fra dette. Hvis du udfylder tilbudslisten sammen 
med husejeren, sikres enighed om omfanget af 
arbejdet.

inspiration 
•	 	Til	inspiration	for	både	dig	og	husejeren	har	

Videncenter for energibesparelser i bygninger 
desuden udarbejdet tre eksempler på 

kombinationer af energiløsninger og tilhørende 
finansieringsmuligheder.	

•	 	Desuden	har	Videncentret	beskrevet	de	fordele,	
som husejeren får ved at energimodernisere 
varmeanlægget.

Hvor finder du materialet?
Den samlede pakkeløsning med energiløsninger, 
salgsværktøj, afkrydsningsskema og tilbudsliste kan 
downloades på Videncentrets hjemmeside www.
byggeriogenergi.dk. Eller kontakt os, så sender vi det 
til dig pr. post. 

Har du spørgsmål?

Kontakt Videncenter for energibesparelser i 
bygninger. Vi er klar til at hjælpe dig. 

telefon: 72 20 22 55. 
åben dagligt fra kl. 9-16, fredage fra 9-14. 

Du kan også sende os en mail på 
info@byggeriogenergi.dk.

Varmeinstallationspakke
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Brug alle fordele  
– i din dialog med husejeren

mange olie- og gaskedler i danske boliger er mere 
end 15 år gamle og bruger derfor alt for meget energi 
i forhold til den varme, de producerer. moderne 
kondenserende kedler er meget mere effektive, 
så en udskiftning af kedlen er derfor en rigtig god 
investering for husejeren. 

Når kedlen alligevel står for udskiftning, er det 
et godt tidspunkt at undersøge andre muligheder 
for varmekilder. Hvis huset ligger i et fjernvarme- 
eller et naturgasområde, vil man oftest vælge hhv. 
fjernvarme og naturgas. Hvis huset ligger uden for 
områder med kollektiv forsyning, vil det som regel 
være en varmepumpe eller en biokedel, man kigger 
på. Alle muligheder bør undersøges, inden den 
endelige beslutning om ny varmekilde tages.

Du kan bruge følgende værktøj fra Videncenter 
for energi besparelser i bygninger: ”Guide for valg 
af varmekilde i en- tofamiliehuse med oliefyr” til 
at hjælpe kunden med at træffe valget. Den kan 
downloades på www.byggeriogenergi.dk.

ud over at spare på varmen er der en lang række 
andre fordele, som ofte kan veje endnu tungere hos 
boligejeren end de rent økonomiske: 

en indsats for klimaet
udskiftning af varmekilden vil altid medføre, at huset 
forurener	mindre,	idet	opvarmning	i	de	fleste	tilfælde	
i større eller mindre omfang kommer fra afbrænding af 
fossile brændstoffer (olie, gas og kul). Ved at udnytte 
brændstofferne bedre gør både husejer og håndværker 
noget godt for miljøet og nedsætter Co2-udledningen – 
hvert eneste år i husets fremtidige levetid.

Varmeinstallationspakke
uDGIVEt juNI 2011
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Driftsikkerhed og design
udskiftning af varmekilden vil for det meste medføre, 
at der bliver bedre plads i bryggers eller kælder, 
da en ny varmekilde typisk fylder mindre. moderne 
varmekilder er også som regel pakket ind i et 
kabinet, dvs. at de er pænere at se på end de gamle. 
Der er som regel mindre vedligeholdelse ved en ny 
varmekilde, og den støjer som oftest mindre. En ny 
varmekilde giver også mulighed for at styre husets 
varmebehov bedre f.eks. med vejrkompensering og 
natsænkning. 

Bedre komfort?
udskiftning af en varmekilde giver ikke nødvendigvis 
en bedre komfort, men komforten er den samme 
for færre penge. For at opnå bedre komfort bør 
udskiftningen så vidt muligt kombineres med efter-
isolering og tætning af huset. Efterisoleringen 
og tætningen af huset bør ske, før udskiftningen 
af varmekilden. Energi- og pakkeløsningerne fra 
Videncenter for energibesparelser i bygninger giver 
anvisninger på, hvordan dette kan ske.

uafhængighed
Jo	flere	huse,	der	udskifter	deres	kedler	til	
kondenserende kedler eller vælger andre 
opvarmningsformer, jo mere uafhængig bliver 
Danmark af olie og gas importeret fra andre lande. 

Forsyningssikkerhed
jo mindre gas, olie og kul der forbruges til 
opvarmning og fremstilling af elektricitet, jo længere 
tid har vi disse stoffer til rådighed til dette formål 
– og til andre formål. F.eks. bruges der olie til 
fremstilling af plastprodukter og benzin. 

naboeffekt
En ny varmekilde kan suppleres med et solvarme-
anlæg, der kan vises frem og sige noget om beboer-
nes miljøvenlighed. Solvarmeanlægget sørger for 
opvarmning af ca. 60 % af det varme brugsvand og 
kan også supplere opvarmningen – f.eks. bidrage til 
at holde en fugtig kælder varm og tør eller sørge for 
behageligt lune klinkegulve om sommeren. 

opsummering af fordele for kunden:

Økonomi:
•	 	Lavere	varmeudgifter,	dvs.	et	større	månedligt	

rådighedsbeløb
•	 Færre	omkostninger	til	drift	og	vedligeholdelse
•	 Større	uafhængighed	af	stigende	varmepriser
•	 Værdistigning	af	boligen

Driftsikkerhed og design:
•	 Moderne	varmestyring
•	 Lavere	forbrug	af	el	til	drift	af	pumper	og	kedler
•	 Mindre	vedligeholdelse
•	 Mindre	støj	fra	ny	varmekilde
•	 Pænere	design	af	ny	varmekilde
•	 Mere	plads	

komfort:
•	 Bedre	varmeudnyttelse
•	 Større	driftsikkerhed

klima/miljø:
•	 	Klimarigtig	indsats	ved	at	reducere	eget	CO2-udslip
•	 	Synlige	miljø-	og	energirigtige	tiltag	f.eks.	nyt	

solvarmeanlæg
•	 Større	forsyningssikkerhed

tag dialogen med kunden
Du kan bruge afkrydsningsskemaerne fra Videncentret 
til at tage dialogen med din kunde om, hvilke 
opvarmningsmuligheder der er aktuelle for kundens 
bolig. Forklar, hvad kunden får ud af at betale mere 
for et energieffektivt varmeanlæg m.m. frem for at 
give tilbud på den billigste løsning.

Det kan også være en fordel samtidig at udarbejde 
et overslag på, hvad et mere effektivt varmeanlæg 
koster i forhold til det nuværende anlæg hos kunden. 

Varmeinstallationspakke
uDGIVEt juNI 2011
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Varmekilde: 

 Konvertering til fjernvarme

 udskiftning af fjernvarmeunit

supplerende varmekilde: 

 Solvarmeanlæg til varmt brugsvand

 Solvarmeanlæg til varmt brugsvand og opvarmning

Varmeanlæg: 

 udskiftning af cirkulationspumpe - varmeanlæg

 Vejrkompensering/natsænkning

 udskiftning af termostatventiler

 Efterisolering af rør – varmeanlæg

  Efterisolering af ventiler m.m. i bryggers/kælderrum

 Guide til indregulering af varmeanlæg

Brugsvandsanlæg: 

 Styring af cirkulationspumpe – varmt brugsvand

 Efterisolering af rør – varmt brugsvand

 udskiftning af varmtvandsbeholder

afkrydsningsskema for energirigtig modernisering af varmeanlæg

Fjernvarme
i enfamiliehuse 
installationer

Brug afkrydsningsskemaet som udgangspunkt 
i din dialog med husejeren om, hvilke ydelser 
tilbuddet skal indeholde.

Virksomhedens stempel og logo:

Data udfyldt for følgende adresse:

uDGIVEt juNI 2011
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Forudsat pris Besparelse
jf. energi-
løsninger 
pr. år

obligationslån 
5 % - 30 år
1. års mdl. 
ydelse efter 
skat

FlexLån F1K 
2 % - 30 år
1. års mdl. 
ydelse efter 
skat

Flex Garanti 6m 
2,13% - 30 år
1. års mdl. 
ydelse efter  
skat

En husejer vælger en pakkeløsning, som indebærer at 
oliefyret erstattes med fjernvarme, og at cirkulati-
onspumpen udskiftes. Dertil kommer, at der etableres 
vejrkompensering/natsænkning, og at varmerørene 
isoleres yderligere.

Det koster 47.500 kr. at få udført pakkeløsningen, se 
tabellen	nedenfor.	Hvis	pakkeløsningen	skal	finansie-
res, vil det koste omtrent 260 kr. om måneden efter 
skat ved et fast forrentet 30-årigt obligationslån til 5 
% i rente. Det månedlige beløb bliver lidt mindre, hvis 
der	tages	flexlån.

med et obligationslån på 5 % over 30 år skal huseje-
ren årligt betale 12 x 260 kr. = 3.120 kr. for at låne 
pengene. til gengæld sparer husejeren 8.160 kr. årligt 
i udgifter til el og olie takket være pakkeløsningen. 
Den årlige besparelse er altså 5.040 kr., dvs. 420 kr. 
pr. måned. 

Konverteringen til fjernvarme en god forretning, der 
fra dag ét giver husejeren et større månedligt rådig-
hedsbeløb. Hvis husejeren vælger et Flexlån F1K, er 
forretningen endnu bedre, fordi besparelsen bliver på 
470 kr. pr. måned.

Dermed kan konverteringen til fjernvarme være med 
til at betale andre forbedringer af boligen – som f.eks. 
et nyt køkken, se næste eksempel.

eksempel på energiforbedringer i forbindelse med 
nyt køkken

I et hus fra 1960’erne ønsker husejeren et nyt køkken 
med nye hårde hvidevarer til en samlet pris af 122.000 
kr. 

Eksempel på finansiering:

konvertering til fjernvarme for enfamiliehus 
med oliekedel  

Fjernvarmepakkeløsning 
for enfamiliehus

nyt køkken til 
enfamiliehus

Kilde: Ydelse Danske Bank, april 2011

Kilde: Ydelse Danske Bank, april 2011

Forudsat pris Besparelse 
pr. år

obligationslån 
5 % - 30 år
1. års mdl. 
ydelse efter 
skat

FlexLån F1K 
2 % - 30 år
1. års mdl. 
ydelse efter 
skat

Flex Garanti 6m 
2,13% - 30 år
1. års mdl. 
ydelse efter  
skat

Konvertering til fjernvarme og udskiftning  
af varmeveksler, ekskl. stikledning                40.000 kr. 6.210 kr.   

udskiftning af cirkulationspumpe 2.500 kr. 700 kr.   
Vejrkompensering/natsænkning inkl. 950 kr.   
Efterisolering af rør - varmeanlæg 5.000 kr. 300 kr.   
Pris i alt 47.500 kr. 8.160 kr.  260 kr.  210 kr.  220 kr.

Køkken 80.000 kr.    
Hårde hvidevarer (energimærke A+) 22.000 kr. 500 kr.   
montage 20.000 kr.    
Pris i alt 122.000 kr.  560 kr. 450 kr. 490 kr.

uDGIVEt juNI 2011
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Hvis husejeren kun etablerer et nyt køkken, koster 
det ca. 560 kr. om måneden at forrente de 122.000 kr. 
med et 5 % obligationslån. Der er kun for 500 kr. årligt 
i besparelse på el ved at vælge hårde hvidevarer med 
det bedste energimærke. Det koster altså husejeren 
ca. 520 kr. pr. måned at få et nyt køkken. Hvis køkke-
net	finansieres	med	et	Flexlån	bliver	det	lidt	billigere,	
nemlig ca. 410 kr. pr. måned.

Det bliver dog endnu bedre, hvis husejeren vælger 
at konvertere til fjernvarme, se pakkeløsningen fra 
forrige eksempel, samtidig med at der bliver lavet 
nyt køkken. Besparelserne fra energirenoveringen er 
nemlig	med	til	at	finansiere	det	nye	køkken:

For	både	at	finansiere	det	nye	varmeanlæg	og	det	nye	
køkken skal der lånes 169.500 kr. Det koster efter skat 
ca. 12 x 760 kr. = 9.120 kr. årligt (5 % obligationslån på 
30 år). 

Der er en årlig besparelse på 8.660 kr. i udgifter til 
strøm og olie, som faktisk kan dække 95 % af lånet. 

Dermed får husejeren nu både nyt køkken og nyt var-
meanlæg for 38 kr. om måneden. 

Hvis	finansieringen	sker	med	et	flexlån,	betaler	den	
sparede energi hele køkkenet og samtidig sparer hus-
ejeren 112 kr. pr. måned.  

De færreste har penge til energiforbedringer stående 
på kontoen. Heldigvis er det som regel nemt at låne 
pengene, fordi den slags forbedringer øger husets 
værdi, samtidig med at det ofte betyder en lavere 
energiregning. 

Nedenfor er en række korte råd, som husejeren kan 
tage udgangspunkt i, når han eller hun skal i gang med 
at	finde	finansiering	til	energiforbedringer	på	varme-
området i boligen. 

rådgivning om lån til husejeren 
Der	er	flere	typer	lån	på	markedet.	Den	bedste	løsning	
er altid individuel, og derfor er det en rigtig god ide at 
søge rådgivning hos en bank eller et realkreditinstitut. 
Et godt sted at begynde er på bankers og realkreditin-
stitutters hjemmesider. Her er der ”beregnere”, hvor 
man kan regne prisen ud på forskellige låntyper.

realkredit er billigst
Et realkreditlån er billigere end et banklån, men som 
tommelfingerregel	skal	lånet	være	på	mindst	50.000-
100.000 kr., for at det kan betale sig. Husejeren kan 
bede realkreditinstitut om et tilbud. For at sammen-
ligne prisen på forskellige lån, skal man kigge på åoP 
(årlige omkostninger i procent). 

Banken har flere boliglån
Hvis husejeren ikke vil optage et realkreditlån, kan 
han eller hun i stedet optage et boliglån. Boliglånet 
har en variabel rente og en løbetid på op til 30 år. 
Ønskes	en	mere	fleksibel	løsning,	hvor	man	kan	hæve	
og indsætte penge løbende, kan husejeren vælge en 
boligkassekredit. Kreditten ydes mod sikkerhed i fri-
værdien og tilbydes derfor med en fordelagtig rente.

konvertering til fjernvarme 
og nyt køkken til enfamiliehus

Kilde: Ydelse Danske Bank, april 2011

Forudsat pris Besparelse
jf. energi-
løsninger 
pr. år

obligationslån 
5 % - 30 år
1. års mdl. 
ydelse efter 
skat

FlexLån F1K 
2 % - 30 år
1. års mdl. 
ydelse efter 
skat

Flex Garanti 6m 
2,13% - 30 år
1. års mdl. 
ydelse efter  
skat

Pakkeløsning i alt  47.500 kr.  8.160 kr.   
Køkken i alt 122.000 kr. 500 kr.   
Pris i alt 169.500 kr.  8.660 kr. 760 kr. 610 kr. 670 kr.

Råd om finansiering: Hvor kan husejeren starte? 

uDGIVEt juNI 2011
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Efterisolering af rør, ventiler, cirkulationspum-
per i bryggers/kælderrum  

Oprindeligt: 22 mm rør med 20 mm isolering 

Besparelse: 6 kWh/m rør pr. år 

Oprindeligt: Uisolerede ventiler tilsluttet 22 
mm brugsvandsrør 

Besparelse: 19 kWh pr. år 

Oprindeligt: Uisolerede cirkulationspumper til-
sluttet 22 mm brugsvandsrør 

Besparelse: 189 kWh pr. år 

Bedre økonomi pga. lavere varmeregning 

Udskiftning af radiatorventiler 

Oprindelig: Manuelle ventiler eller returventiler   

Besparelse: 99 kWh pr. år pr. ventil 

Øget komfort og bedre indeklima 

Efterisolering af rør — varmt brugsvand  

Oprindeligt: 22 mm rør uden for klima-
skærm med 20 mm isolering 

Besparelse: 31 kWh/m rør pr. år 

Mindre varmetab fra rørene 

Solvarme til varmt brugsvand 

Supplement til jordvarme 

Besparelse: 490 kWh pr. år pr. m2 
solfanger 

Solvarme sender et miljøvenligt 
signal til omgivelserne  

Vejrkompensering og natsænkning 

Besparelse vejrkompensering: 790 kWh pr. år  

Besparelse natsænkning: 395 kWh pr. år  

Mindre varmetab fra rør, ventiler mm. 

Konvertering til fjernvarme 

Oprindelig: Oliekedel efter 1977 installeret i 
140 m2 hus fra 1965 

Besparelse: 5.600 kWh pr. år  

Fjernvarme er miljøvenlig teknologi, da der 
enten er tale om spildvarme eller  

kraftvarme 

Udskiftning af cirkulationspumpe — varme-
anlæg  

Oprindelig: Traditionel trinreguleret cirkulati-
onspumpe indstillet på trin 2 

Besparelse: 350 kWh pr. år  

uDGIVEt juNI 2011
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Tilbudsliste

Energirigtig	  modernisering	  af	  varmeanlæg	  -‐	  fjernvarme

Mængde	   Pris
Konvertering	  til	  fjernvarme

Demontage	  af	  eksisterende	  kedel	  og	  
varmtvandsbeholder stk. kr.
Montage	  af	  fjernvarmeunit	  prefab	  eller	  opbygget	  på	  
stedet stk. kr.
Rørinstallation	  fra/til	  fjernvarmeværkets	  
afspærringsventiler lbm kr.
Isolering	  af	  unit	  incl.	  rør	  og	  komponenter lbm kr.
Installation	  af	  afregningsmåler stk. kr.
Tilslutning	  til	  varmeanlæg stk. kr.
Montage	  af	  ny	  
varmtvandsbeholder/gennemstrøningsveksler stk. kr.
Borehuller	  for	  nødvendig	  	  rør-‐	  og	  kabelføring stk. kr.
Evt.	  tilmuring	  af	  eksist.	  røggasrør	  i	  skorsten stk. kr.
Evt.	  ventilation	  af	  tidl.	  kedelrum stk. kr.
Evt.	  radiator	  i	  bryggers/kælderrum stk. kr.
Fjernelse/afblænding	  af	  eksist.	  olietank stk. kr.
Andet kr.
I	  alt Sum	   kr.

Udskiftning	  af	  fjernvarmeunit
Demontage	  af	  eksisterende	  fjernvarmeunit stk. kr.
Montage	  af	  fjernvarmeunit	  prefab	  eller	  opbygget	  på	  stedet stk. kr.
Rørinstallation	  fra/til	  fjernvarmeværkets	  afspærringsventiler lbm kr.
Isolering	  af	  unit	  incl.	  rør	  og	  komponenter lbm kr.
Installation	  af	  afregningsmåler stk. kr.
Tilslutning	  til	  varmeanlæg stk. kr.
Montage	  af	  ny	  varmtvandsbeholder/gennemstrøningsveksler stk. kr.
Borehuller	  for	  nødvendig	  	  rør-‐	  og	  kabelføring stk. kr.
Andet kr.
I	  alt Sum kr.

Solvarmeanlæg	  til	  varmt	  brugsvand
Solpaneler	  indbygget	  i	  taget m2 kr.
Rør	  fra	  solpaneler	  til	  solvarmebeholder lbm kr.
Rørgennemføring	  i	  dampspærre stk. kr.
Rørgennemføringer	  i	  tag stk. kr.
Solvarmebeholder stk. kr.
Tilslutning	  af	  rør	  fra	  solpaneler	  til	  solvarmebeholder stk. kr.
Isolering	  af	  rør	  til	  fra	  solpaneler	  til	  solvarmebeholder lbm kr.
Tilslutning	  af	  rør	  mellem	  kedel	  og	  solvarmebeholder stk. kr.
Tilslutning	  af	  rør	  til	  koldt	  brugsvand	  til	  solvarmebeholder stk. kr.
Tilslutning	  af	  rør	  til	  varmt	  brugsvand	  til	  solvarmebeholder stk. kr.
Montage	  af	  pumpe	  på	  rør	  fra	  solpaneler stk. kr.
Tilslutning	  af	  el	  til	  pumpe stk. kr.
Andet kr.
I	  alt Sum kr.
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Varmekilde: 

 Konvertering til jordvarme

 Konvertering til luft-vandvarmepumpe

supplerende varmekilde: 

 Solvarmeanlæg til varmt brugsvand

 Solvarmeanlæg til varmt brugsvand og opvarmning

 

Varmeanlæg: 

 udskiftning af cirkulationspumpe - varmeanlæg

 Vejrkompensering/natsænkning

 udskiftning af termostatventiler

 Efterisolering af rør – varmeanlæg

 Efterisolering af ventiler m.m. i bryggers/kælderrum

 Guide til indregulering af varmeanlæg

Brugsvandsanlæg: 

 Styring af cirkulationspumpe – varmt brugsvand

 Efterisolering af rør – varmt brugsvand

 udskiftning af varmtvandsbeholder

afkrydsningsskema for energirigtig modernisering af varmeanlæg

Varmepumpe 
i enfamiliehuse 

Virksomhedens stempel og logo:

Data udfyldt for følgende adresse:

installationer

Brug afkrydsningsskemaet som udgangspunkt 
i din dialog med husejeren om, hvilke ydelser 
tilbuddet skal indeholde.
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Fra oliekedel til jordvarme -    
pakkeløsning for enfamiliehus

Forudsat pris Besparelse
jf. energi-
løsninger 
pr. år

obligationslån 
5 % - 30 år
1. års mdl. 
ydelse efter 
skat

FlexLån F1K 
2 % - 30 år
1. års mdl. 
ydelse efter 
skat

Flex Garanti 6m 
2,13% - 30 år
1. års mdl. 
ydelse efter  
skat

En husejer vælger en pakkeløsning, der indebærer, 
at en ældre oliekedel erstattes med jordvarme og 
at cirkulationspumpen samt 10 stk. radiatorventiler 
udskiftes. med til pakkeløsningen hører også vejr-
kompensering/natsænkning og en bedre isolering af 
varmerørene.

Det koster 132.500 kr. at få udført pakkeløsningen, se 
tabellen	nedenfor.	Hvis	pakkeløsningen	skal	finansie-
res, vil koste omtrent 600 kr. om måneden efter skat 
ved et fast forrentet 30-årigt obligationslån til 5 % i 
rente. Det månedlige beløb bliver lidt mindre, hvis 
der	tages	flexlån.

med et obligationslån på 5 % over 30 år skal husejeren 
årligt betale 12 x 600 kr. = 7.200 kr. for at låne pen-
gene. til gengæld sparer husejeren 16.790 kr. årligt i 
udgifter til el og olie takket være pakkeløsningen. Den 
årlige besparelse er altså 9.590 kr., dvs. 800 kr. pr. 
måned. 

udskiftningen af oliekedlen er en god forretning, der 
fra dag ét giver husejeren et større månedligt rådig-
hedsbeløb. Hvis husejeren vælger et Flexlån F1K, er 
forretningen endnu bedre, fordi besparelsen bliver på 
920 kr. pr. måned.

Dermed kan udskiftningen af oliekedlen være med til 
at betale andre forbedringer af boligen – som f.eks. et 
nyt køkken, se næste eksempel.

eksempel på energiforbedringer i forbindelse med 
nyt køkken

I et hus fra 1960’erne ønsker husejeren et nyt køkken 
med nye hårde hvidevarer til en samlet pris af 122.000 
kr. 

Eksempel på finansiering:

konvertering til jordvarme fra ældre oliekedel

nyt køkken til 
enfamiliehus

Kilde: Ydelse Danske Bank, april 2011

Kilde: Ydelse Danske Bank, april 2011

Forudsat pris Besparelse 
pr. år

obligationslån 
5 % - 30 år
1. års mdl. 
ydelse efter 
skat

FlexLån F1K 
2 % - 30 år
1. års mdl. 
ydelse efter 
skat

Flex Garanti 6m 
2,13% - 30 år
1. års mdl. 
ydelse efter  
skat

Konvertering til jordvarme 120.000 kr. 13.850 kr.   
udskiftning af cirkulationspumpe 2.500 kr. 700 kr.   
Vejrkompensering/natsænkning Inkl. 950 kr.   
Efterisolering af rør - varmeanlæg 5.000 kr. 300 kr.   
udskiftning af 10 stk. radiatorventiler 5.000 kr. 990 kr.   
Pris i alt 132.500 kr. 16.790 kr.  600 kr.  480 kr.  530 kr.

Køkken 80.000 kr.     
Hårde hvidevarer (energimærke A+) 22.000 kr.  500 kr.   
montage 20.000 kr.      
Pris i alt 122.000 kr.   560 kr. 450 kr. 490 kr.
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Hvis husejeren kun etablerer et nyt køkken koster det 
ca. 560 kr. om måneden at forrente de 122.000 kr. 
med et 5 % obligationslån. Der er kun for 500 kr. årligt 
i besparelse på el ved at vælge hårde hvidevarer med 
det bedste energimærke. Det koster altså husejeren 
ca. 520 kr. pr. måned at få et nyt køkken. Hvis køkke-
net	finansieres	med	et	Flexlån,	bliver	det	lidt	billi-
gere, nemlig ca. 410 kr. pr. måned.

Det bliver dog endnu bedre, hvis husejeren vælger 
jordvarme-pakkeløsningen fra forrige eksempel, 
samtidig med at der bliver lavet nyt køkken. Bespa-
relserne fra energirenoveringen er nemlig med til at 
finansiere	det	nye	køkken:

For	både	at	finansiere	det	nye	varmeanlæg	og	det	nye	
køkken skal der lånes 254.500 kr. Det koster efter skat 
ca. 12 x 1.140 kr. = 13.680 kr. årligt (5 % obligationslån 
på 30 år). 

Hvis husejeren - samtidig med at køkkenet udskif-
tes - også udfører energiforbedringer, kan energifor-
bedringerne	være	med	til	at	finansiere	udgifterne	til	
køkkenet, da der er en årlig besparelse på 17.290 kr. 

i udgifter til strøm og olie. Besparelserne kan faktisk 
dække 126 % af lånet. Dermed får husejeren både nyt 
køkken og nyt varmeanlæg og sparer tilmed 00 kr. om 
måneden. 

Hvis	finansieringen	sker	med	et	flexlån,	betaler	den	
sparede energi også hele køkkenet, og der spares her 
530 kr. 

De færreste har penge til energiforbedringer stående 
på kontoen. Heldigvis er det som regel nemt at låne 
pengene, fordi den slags forbedringer øger husets 
værdi, samtidig med at det ofte betyder en lavere 
energiregning. 

Nedenfor er en række korte råd, som husejeren kan 
tage udgangspunkt i, når han eller hun skal i gang med 
at	finde	finansiering	til	energiforbedringer	på	varme-
området i boligen. 

rådgivning om lån til husejeren 
Der	er	flere	typer	lån	på	markedet.	Den	bedste	løsning	
er altid individuel, og derfor er det en rigtig god ide at 
søge rådgivning hos en bank eller et realkreditinstitut. 
Et godt sted at begynde er på bankers og realkreditin-
stitutters hjemmesider. Her er der ”beregnere”, hvor 
man kan regne prisen ud på forskellige låntyper.

realkredit er billigst
Et realkreditlån er billigere end et banklån, men som 
tommelfingerregel	skal	lånet	være	på	mindst	50.000-
100.000 kr., for at det kan betale sig. Husejeren kan 
bede realkreditinstitut om et tilbud. For at sammen-
ligne prisen på forskellige lån, skal man kigge på åoP 
(årlige omkostninger i procent). 

Banken har flere boliglån
Hvis husejeren ikke vil optage et realkreditlån, kan 
han eller hun i stedet optage et boliglån. Boliglånet 
har en variabel rente og en løbetid på op til 30 år. 
Ønskes	en	mere	fleksibel	løsning,	hvor	man	kan	hæve	
og indsætte penge løbende, kan husejeren vælge en 
boligkassekredit. Kreditten ydes mod sikkerhed i fri-
værdien og tilbydes derfor med en fordelagtig rente.

Råd om finansiering: Hvor kan husejeren starte? 

konvertering til jordvarme 
og nyt køkken til enfamiliehus

Kilde: Ydelse Danske Bank, april 2011

Forudsat pris Besparelse
jf. energi-
løsninger 
pr. år

obligationslån 
5 % - 30 år
1. års mdl. 
ydelse efter 
skat

FlexLån F1K 
2 % - 30 år
1. års mdl. 
ydelse efter 
skat

Flex Garanti 6m 
2,13% - 30 år
1. års mdl. 
ydelse efter  
skat

Pakkeløsning i alt 132.500 kr.  16.790 kr.   
Køkken i alt 122.000 kr. 500 kr.   
Pris i alt 254.500 kr. 17.290 kr.  1.140 kr.  910 kr.  1.000 kr.
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Konvertering til jordvarme 

Oprindelig: Oliekedel efter 1977 instal-
leret i 140 m2 hus fra 1965 

Besparelse: 20.900 kWh pr. år  

Lavere varmeregning 

Konvertering til jordvarme 

Oprindelig: Gaskedel med åben forbrænding  

installeret i 140 m2 hus fra 1965 

Besparelse: 19.400 kWh pr. år  

Større uafhængighed af stigende energipriser 

Konvertering til luft-vandvarmepumpe 

Oprindelig: Oliekedel efter 1977 instal-
leret i 140 m2 hus fra 1965 

Besparelse: 20.200 kWh pr. år  

Lavere varmeregning 

Lavere CO2-udslip 

Solvarme til varmt brugsvand 

Supplement til jordvarme 

Besparelse: ca. 200 kWh pr. år pr. 
m2 solfanger 

Solvarme sender et miljøvenligt 
signal til omgivelserne  

Efterisolering af rør, ventiler, cirkulationspum-
per i bryggers/kælderrum  

Oprindeligt: 22 mm rør med 20 mm isolering 

Besparelse: 6 kWh/m rør pr. år 

Oprindeligt: Uisolerede ventiler tilsluttet 22 
mm brugsvandsrør 

Besparelse: 19 kWh pr. år 

Oprindeligt: Uisolerede cirkulationspumper til-
sluttet 22 mm brugsvandsrør 

Besparelse: 189 kWh pr. år 

Øget komfort og bedre indeklima 

Konvertering til luft-vandvarmepumpe 

Oprindelig: Gaskedel med åben for-
brænding installeret i 140 m2 hus fra 
1965 

Besparelse: 21.200 kWh pr. år  

Lavere varmeregning 

Udskiftning af cirkulationspumpe — varmean-
læg  

Oprindelig: Traditionel trinreguleret cirkulati-
onspumpe indstillet på trin 2 

Besparelse: Gennemsnit 350 kWh pr. år  

Udskiftning af radiatorventiler 

Oprindelig: Manuelle ventiler eller retur- 

ventiler   

Besparelse: 99 kWh pr. år pr. ventil 

Øget komfort og bedre indeklima 

Vejrkompensering og natsænkning 

Besparelse vejrkompensering: 790 kWh pr. år  

Besparelse natsænkning: 395 kWh pr. år  

Mindre varmetab fra rør, ventiler m.m. 

Efterisolering af rør — varmt brugsvand  

Oprindeligt: 22 mm rør uden for klima-
skærm med 20 mm isolering 

Besparelse: 31 kWh/m rør pr. år 

Mindre varmetab fra rørene 
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Tilbudsliste

Energirigtig	  modernisering	  af	  varmeanlæg	  -‐	  varmepumpe

Mængde	   Pris
Konvertering	  til	  jordvarme

Nedgravning	  af	  jordvarmeslanger	  incl.	  tilfyldning m kr.
Evt.	  samlebrønd	  til	  jordslanger stk. kr.
Samling	  af	  jordslangerne stk. kr.
Varmepumpeunit stk. kr.
Boring	  af	  huller	  for	  jordslanger stk. kr.
Tilslutning	  af	  unit	  til	  jordslanger stk. kr.
Påfyldning	  af	  brine l kr.
Tilslutning	  til	  varmerør stk. kr.
Tilslutning	  til	  rør	  til	  varmt	  brugsvand stk. kr.
Tilslutning	  af	  koldt	  brugsvand	  til	  VVB stk. kr.
Vandtætning	  omkring	  rør	  gennem	  fundament stk. kr.
Isolering	  af	  forbindelsesrør lbm kr.
Tilslutning	  af	  el	  til	  jordvarmepumpen stk. kr.
Evt.	  etablering	  af	  separat	  forbrugsmåler	  til	  
varmepumpen stk. kr.
Fjernelse/afblænding	  af	  eksist.	  olietank stk. kr.
Andet kr.
I	  alt Sum	   kr.

Konvertering	  til	  luft-‐vandvarmepumpe
Udedel	  til	  varmepumpeunit stk. kr.
Evt.	  etablering	  af	  underlag	  til	  udedel stk. kr.
Forbindelsesrør	  mellem	  ude-‐	  og	  indedel lbm kr.
Boring	  af	  huller	  for	  forbindelsesrør stk. kr.
Indedel	  til	  varmepumpeunit stk. kr.
Evt.	  påfyldning	  	  af	  kølemiddel	  i	  forbindelsesrør lbm kr.
Tilslutning	  til	  varmerør stk. kr.
Tilslutning	  til	  rør	  til	  varmt	  brugsvand stk. kr.
Tilslutning	  af	  koldt	  brugsvand	  til	  VVB stk. kr.
Vandtætning	  omkring	  rør	  gennem	  fundament stk. kr.
Tilslutning	  af	  el	  til	  luft-‐vandvarmepumpen stk. kr.
Evt.	  etablering	  af	  separat	  forbrugsmåler	  til	  varmepumpen stk. kr.
Fjernelse/afblænding	  af	  eksist.	  olietank stk. kr.
Isolering	  af	  forbindelsesrør lbm kr.
Andet kr.
I	  alt Sum kr.

Udskiftning	  af	  kedel	  til	  varmepumper	  iht.	  BR10	  §8.6.4
I	  alt Enten/eller kr.

Solvarmeanlæg	  til	  varmt	  brugsvand
Solpaneler	  indbygget	  i	  taget m2 kr.
Rør	  fra	  solpaneler	  til	  solvarmebeholder lbm kr.
Rørgennemføring	  i	  dampspærre stk. kr.
Rørgennemføringer	  i	  tag stk. kr.
Solvarmebeholder stk. kr.
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Varmekilde: 

 udskiftning af oliekedel

 Konvertering til gas

 udskiftning af gaskedel

supplerende varmekilde: 

 Solvarmeanlæg til varmt brugsvand

 Solvarmeanlæg til varmt brugsvand og opvarmning

   

Varmeanlæg: 

 udskiftning af cirkulationspumpe - varmeanlæg

 Vejrkompensering/natsænkning

 udskiftning af termostatventiler

 Efterisolering af rør – varmeanlæg

 Efterisolering af ventiler m.m. i bryggers/kælderrum

 Guide til indregulering af varmeanlæg

Brugsvandsanlæg: 

 Styring af cirkulationspumpe – varmt brugsvand

 Efterisolering af rør – varmt brugsvand

 udskiftning af varmtvandsbeholder

afkrydsningsskema for energirigtig modernisering af varmeanlæg

olie- eller gaskedel
i enfamiliehuse 

Virksomhedens stempel og logo:

Data udfyldt for følgende adresse:

installationer

Brug afkrydsningsskemaet som udgangspunkt 
i din dialog med husejeren om, hvilke ydelser 
tilbuddet skal indeholde.
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En husejer vælger en pakkeløsning, hvor gaskedlen 
udskiftes, og der installeres solvarme til produktion af 
varmt brugsvand. Cirkulationspumpen udskiftes ved 
samme lejlighed, og der etableres vejrkompensering/
natsænkning. Endelig beslutter husejeren også at 
isolere varmerørene bedre end før.

Denne pakkeløsning koster 87.500 kr., se tabellen 
nedenfor.	Hvis	pakkeløsningen	skal	finansieres,	vil	det	
koste omtrent 420 kr. om måneden efter skat ved et 
fast forrentet 30-årigt obligationslån til 5 % i rente. 
Det månedlige beløb bliver lidt mindre, hvis der tages 
flexlån.

med et obligationslån på 5 % over 30 år skal huseje-
ren årligt betale 12 x 420 kr. = 5.040 kr. for at låne 
pengene. til gengæld sparer husejeren 8.030 kr. årligt 
i udgifter til el og gas takket være pakkeløsningen. 
Den årlige besparelse er altså 2.990 kr., dvs. 250 kr. 
pr. måned. 

udskiftningen af gaskedlen er en god forretning, der 
fra dag ét giver husejeren et større månedligt rådig-
hedsbeløb. Hvis husejeren vælger er Flexlån F1K er 
forretningen endnu bedre, fordi besparelsen bliver på 
330 kr. pr. måned.

Dermed kan udskiftningen af gaskedlen være med til 
at betale andre mere kosmetiske forbedringer af boli-
gen – som f.eks. et nyt køkken, se næste eksempel.

eksempel på energiforbedringer i forbindelse med 
nyt køkken

I et hus fra 1960’erne ønsker husejeren et nyt køkken 
med nye hårde hvidevarer til en samlet pris af 122.000 
kr. 

Eksempel på finansiering:

ny gaskedel og nyt solvarmeanlæg 

ny gaskedel mm. - 
pakkeløsning for enfamiliehus

nyt køkken til 
enfamiliehus

Kilde: Ydelse Danske Bank, april 2011

Kilde: Ydelse Danske Bank, april 2011

Forudsat pris

Forudsat pris

Besparelse
jf. energi-
løsninger 
pr. år

Besparelse 
pr. år

obligationslån 
5 % - 30 år
1. års mdl. 
ydelse efter 
skat

obligationslån 
5 % - 30 år
1. års mdl. 
ydelse efter 
skat

FlexLån F1K 
2 % - 30 år
1. års mdl. 
ydelse efter 
skat

FlexLån F1K 
2 % - 30 år
1. års mdl. 
ydelse efter 
skat

Flex Garanti 6m 
2,13% - 30 år
1. års mdl. 
ydelse efter  
skat

Flex Garanti 6m 
2,13% - 30 år
1. års mdl. 
ydelse efter  
skat

udskiftning af gaskedel 45.000 kr. 4.300 kr.   
Solvarmeanlæg til varmt brugsvand 35.000 kr. 1.780 kr.   
udskiftning af cirkulationspumpe 2.500 kr. 700 kr.   
Vejrkompensering/natsænkning Inkl. 950 kr.   
Efterisolering af rør – varmeanlæg 5.000 kr. 300 kr.   
Pris i alt 87.500 kr. 8.030 kr. 420 kr. 340 kr. 360 kr.

Køkken 80.000 kr.    
Hårde hvidevarer (energimærke A+) 22.000 kr. 500 kr.   
montage 20.000 kr.    
Pris i alt 122.000 kr.  560 kr. 450 kr. 490 kr.
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Hvis husejeren kun etablerer et nyt køkken, koster det 
ca. 560 kr. om måneden at forrente de 122.000 med 
et 5 % obligationslån. Der er kun for 500 kr. årligt i be-
sparelse på el ved at vælge hårde hvidevarer med det 
bedste energimærke. Det koster altså husejeren ca. 
520 kr. pr. måned at få et nyt køkken. Hvis køkkenet 
finansieres	med	et	Flexlån,	bliver	det	lidt	billigere,	
nemlig ca. 410 kr. pr. måned.

Det bliver dog endnu bedre, hvis husejeren vælger 
gaskedel-pakkeløsningen fra forrige eksempel, samti-
dig med at der bliver lavet nyt køkken. Besparelserne 
fra	energirenoveringen	er	nemlig	med	til	at	finansiere	
det nye køkken:

For	både	at	finansiere	det	nye	varmeanlæg	og	det	nye	
køkken skal der lånes 209.500 kr. Det koster efter skat 
ca. 12 x 940 kr. = 11.280 kr. årligt (5 % obligationslån 
på 30 år). 

Der er en årlig besparelse på 8.530 kr. i udgifter til 
strøm og gas, som faktisk kan dække 75 % af lånet. 
Dvs. at husejeren nu får både køkken og nyt varmean-
læg for 230 kr. om måneden. 

Hvis	finansieringen	sker	med	et	flexlån,	betaler	den	
sparede energi næsten hele køkkenet. Prisen pr. 
måned er nu 40 kr. for både nyt varmeanlæg og nyt 
køkken. 

Hvis	finansieringen	sker	med	et	flexlån,	betaler	den	
sparede energi også hele køkkenet, og der spares her 
530 kr. 

De færreste har penge til energiforbedringer stående 
på kontoen. Heldigvis er det som regel nemt at låne 
pengene, fordi den slags forbedringer øger husets 
værdi, samtidig med at det ofte betyder en lavere 
energiregning. 

Nedenfor er en række korte råd, som husejeren kan 
tage udgangspunkt i, når han eller hun skal i gang med 
at	finde	finansiering	til	energiforbedringer	på	varme-
området i boligen. 

rådgivning om lån til husejeren 
Der	er	flere	typer	lån	på	markedet.	Den	bedste	løsning	
er altid individuel, og derfor er det en rigtig god ide at 
søge rådgivning hos en bank eller et realkreditinstitut. 
Et godt sted at begynde er på bankers og realkreditin-
stitutters hjemmesider. Her er der ”beregnere”, hvor 
man kan regne prisen ud på forskellige låntyper.

realkredit er billigst
Et realkreditlån er billigere end et banklån, men som 
tommelfingerregel	skal	lånet	være	på	mindst	50.000-
100.000 kr., for at det kan betale sig. Husejeren kan 
bede realkreditinstitut om et tilbud. For at sammen-
ligne prisen på forskellige lån, skal man kigge på åoP 
(årlige omkostninger i procent). 

Banken har flere boliglån
Hvis husejeren ikke vil optage et realkreditlån, kan 
han eller hun i stedet optage et boliglån. Boliglånet 
har en variabel rente og en løbetid på op til 30 år. 
Ønskes	en	mere	fleksibel	løsning,	hvor	man	kan	hæve	
og indsætte penge løbende, kan husejeren vælge en 
boligkassekredit. Kreditten ydes mod sikkerhed i fri-
værdien og tilbydes derfor med en fordelagtig rente.

Råd om finansiering: Hvor kan husejeren starte? 

ny gaskedel mm. og nyt køkken 
til enfamiliehus

Kilde: Ydelse Danske Bank, april 2011

Forudsat pris Besparelse
jf. energi-
løsninger 
pr. år

obligationslån 
5 % - 30 år
1. års mdl. 
ydelse efter 
skat

FlexLån F1K 
2 % - 30 år
1. års mdl. 
ydelse efter 
skat

Flex Garanti 6m 
2,13% - 30 år
1. års mdl. 
ydelse efter  
skat

Pakkeløsning i alt 87.500 kr. 8.030 kr.   
Køkken i alt 122.000 kr. 500 kr.   
Pris i alt 209.500 kr. 8.530 kr. 940 kr. 750 kr. 830 kr.
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Efterisolering af rør, ventiler, cirkulations 
pumper i bryggers/kælderrum  

Oprindeligt: 22 mm rør med 20 mm isolering 

Besparelse: 6 kWh/m rør pr. år 

Oprindeligt: Uisolerede ventiler tilsluttet 22 
mm brugsvandsrør 

Besparelse: 19 kWh pr. år 

Oprindeligt: Uisolerede cirkulationspumper til-
sluttet 22 mm brugsvandsrør 

Besparelse: 189 kWh pr. år 

Bedre økonomi pga. lavere varmeregning 

Konvertering til gas 

Oprindelig: Oliekedel efter 1977 installe-
ret i 140 m2 hus fra 1965 

Besparelse: 5.600 kWh pr. år  

Moderne kondenserende gaskedler giver 
en væsentlig bedre udnyttelse af 
brændslets energiindhold end ældre 
oliekedler  

Udskiftning af oliekedel 

Oprindelig: Oliekedel efter 1977 instal-
leret i 140 m2 hus fra 1965 

Besparelse: 4.500 kWh pr. år  

De moderne kedler giver en væsentlig 
bedre udnyttelse af oliens energi-
indhold end ældre kedler  

Solvarme til varmt brugsvand 

Supplement til jordvarme 

Besparelse: 490 kWh pr. år pr. m2 solfanger 

Solvarme sender et miljøvenligt signal til omgivelserne  

Vejrkompensering og natsænkning 

Besparelse vejrkompensering: 790 kWh 
pr. år  

Besparelse natsænkning: 395 kWh pr. år  

Mindre varmetab fra rør, ventiler mm. 

Efterisolering af rør — varmt brugsvand  

Oprindeligt: 22 mm rør uden for klima-
skærm med 20 mm isolering 

Besparelse: 31 kWh/m rør pr. år 

Mindre varmetab fra rørene 

Udskiftning af radiatorventiler 

Oprindelig: manuelle ventiler eller retur 

ventiler   

Besparelse: 99 kWh pr. år pr. ventil 

Øget komfort og bedre indeklima Udskiftning af cirkulationspumpe — varme-
anlæg  

Oprindelig: Traditionel trinreguleret cirkulati-
onspumpe indstillet på trin 2 

Besparelse: 350 kWh pr. år  

Udskiftning af gaskedel 

Oprindelig: Gaskedel med åben forbrænding 
med trækafbryder installeret i 140 m2 hus 
fra 1965 

Besparelse: 6.500 kWh pr. år  

Kedlen fylder mindre og er pænere at se på 
end det gamle anlæg  
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Tilbudsliste

Energirigtig	  modernisering	  af	  varmeanlæg	  -‐	  olie-‐	  eller	  gaskedel

Mængde	   Pris
Udskiftning	  af	  oliekedel

Demontage	  af	  eksisterende	  oliekedel	  og	  
varmtvandsbeholder stk. kr.
Montage	  af	  ny	  oliekedel	  og	  varmtvandsbeholder	  incl.	  
forbindelsesrør stk. kr.
Etablering	  af	  nyt	  aftræk stk. kr.
Tilslutning	  af	  olieledning stk. kr.
Tilslutning	  af	  rør	  til	  varmt	  brugsvand stk. kr.
Tilslutning	  af	  rør	  til	  varmeanlæg stk. kr.
Tilslutning	  af	  el	  til	  oliekedlen stk. kr.
Afløb	  fra	  sikkerhedsventil	  og	  kondens stk. kr.
Evt.	  etablering	  af	  afløb	  for	  kondens stk. kr.
Andet kr.
I	  alt Sum	   kr.

Konvertering	  til	  gas
Demontage	  af	  eksisterende	  oliekedel	  og	  
varmtvandsbeholder stk. kr.
Montage	  af	  ny	  gaskedel	  og	  varmtvandsbeholder	  incl.	  
forbindelsesrør stk. kr.
Etablering	  af	  nyt	  aftræk stk. kr.
Tilslutning	  af	  olieledning stk. kr.
Tilslutning	  af	  rør	  til	  varmt	  brugsvand stk. kr.
Tilslutning	  af	  rør	  til	  varmeanlæg stk. kr.
Tilslutning	  af	  el	  til	  gaskedlen stk. kr.
Afløb	  fra	  sikkerhedsventil	  og	  kondens stk. kr.
Evt.	  etablering	  af	  afløb	  for	  kondens stk. kr.
Fjernelse/afblænding	  af	  eksist.	  olietank kr.
Andet kr.
I	  alt Sum kr.

Udskiftning	  af	  gaskedel
Demontage	  af	  eksisterende	  kedel	  og	  
varmtvandsbeholder stk. kr.
Montage	  af	  ny	  kedel	  og	  varmtvandsbeholder	  incl.	  
forbindelsesrør stk. kr.
Etablering	  af	  nyt	  aftræk stk. kr.
Tilslutning	  af	  gasledning stk. kr.
Tilslutning	  af	  rør	  til	  varmt	  brugsvand stk. kr.
Tilslutning	  af	  rør	  til	  varmeanlæg stk. kr.
Tilslutning	  af	  el	  til	  gaskedlen stk. kr.
Afløb	  fra	  sikkerhedsventil	  og	  kondens stk. kr.
Evt.	  etablering	  af	  afløb	  for	  kondens stk. kr.
Andet kr.
I	  alt Sum kr.

Udskiftning	  af	  kedel	  iht.	  BR10	  §8.5.1.4
I	  alt Sum	  af	  ovenstående kr.

Solvarmeanlæg	  til	  varmt	  brugsvand
Solpaneler	  indbygget	  i	  taget m2 kr.
Rør	  fra	  solpaneler	  til	  solvarmebeholder m kr.
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