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Til medlemmer af Energimærkningsordningen
Pr. 3.septemper 2012 er der sket en revidering af fortolkningen af
reglerne for energimærkningsordningen omhandlende brug af
funktionsruder. Derudover har vi oplevet tvivl om hvilke oplysninger
der skal anføres på tilbud og ordrebekræftelse.
Vi vil samtidig gerne benytte lejligheden til at fortælle jer lidt om,
hvem der i dag driver sekretariatet for energimærkningsordningen.

Information på tilbud/ordrebekræftelse
Med udgivelsen af ”Fortolkning af regler for energimærkning af vinduer” i marts 2012 (med
overgangsperiode indtil 1. august 2012) blev det tydeliggjort hvilke oplysninger der skal
anføres på tilbuddet. Vi oplever dog stadig tvivl omkring dette, hvorfor vi gerne vil præcisere
hvad og hvor ting skal oplyses for at leve op til kravene i energimærkningsordningen:
Følgende skal altid oplyses på tilbud/ordrebekræftelse:



Eref for produktsystemet (samme værdi som på certifikatet)
Henvisning til certifikatet på www.energivinduer.dk

De generelle oplysninger kan oplyses i skemaform først eller sidst i tilbud/ordrebekræftelse.

Følgende skal oplyses ud for hvert enkelt produkt (position) i
tilbud/ordrebekræftelse:







Navn på produktsystem (skal være identisk med navnet på certifikatet)
Energiklasse for produktsystem
Vinduets energitilskud Ew
Vinduets Uw-værdi
Vinduets glasandel Ff
Rudens g-værdi (samme værdi som på certifikatet)

NB:Energiklassen kan udelades ved hver
position, hvis det i stedet tydeligt oplyses i
skemaformen bagerst i tilbuddet hvilke
energiklasse hvert enkelt produkt/position har.

Det er blevet besluttet at forlænge overgangsperioden for ovenstående til 1. januar 2013.
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Funktionsruder
Det vil fremover være muligt at energimærke et produkt, selvom der benyttes en
funktionsrude (solafskærmende ruder undtaget). Det skal dog tydeligt markeres på
tilbud og ordrebekræftelse, at de energitekniske egenskaber forringes i forhold til
referencevinduet, og funktionsruderne må kun udgør en mindre del af ordren.
Hvis det ønskes at sælge hele ordrer kun med funktionsruder, skal systemet
certificeres med den aktuelle funktionsrude som standardrude.

Sekretariatet
Energimærkningssekretariatet består i dag af to personer:

Lars T. Nielsen
Civilingeniør
ltn@teknologisk.dk
Mobil: 7220 1116

Kathrine N. Brejnrod
Diplomingeniør
knbd@teknologisk.dk
Mobil: 7220 2129

Lars er ansvarlig person for ordningen og Kathrine står for den daglige håndtering af
ansøgninger om optagelse i energimærkningsordningen samt fornyelse af
eksisterende certifikater.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål til sekretariatet for Energimærkningsordningen?
Se ”Fortolkning af reglerne for energimærkning af vinduer” på www.energivinduer.dk , hvor
de mest stillede spørgsmål til ordningen er gennemgået.

Kontakt os på sekretariatets mail info@energivinduer.dk eller direkte til Lars eller Kathrine.

