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For at skabe klarhed omkring reglerne for Energimærkningsordningen, vil sekretariatet gennem de mest 
stillede spørgsmål hermed præcisere de gældende regler. 
 

Spørgsmål 1:  
Kan vores energimærkede system sælges med en 
funktionsrude? 

Svar:  
Der må benyttes funktionsruder (solafskærmende 
ruder undtaget), så længe det tydeligt markeres på 
tilbuddet / ordrebekræftelsen at de energitekniske 
egenskaber forringes i forhold til referencevinduet, 
og så længe funktionsruderne kun udgør en mindre 
del af ordren.  
 
OBS:  
Hvis det ønskes at sælge hele ordrer kun med 
funktionsruder, skal systemet certificeres med den 
aktuelle funktionsrude! 
 

 
 

Spørgsmål 2: 
En kunde vil købe nedenstående produkter i vores 
energimærkede produktsystem: 
 

 6 stk. dannebrogsvinduer med standard-sprosser 
og standardrude. 

 2 stk. sidehængte vinduer med standard-sprosser 
og ornamentglas. 

 1 stk. sidehængt vindue med standardsprosse og 
solafskærmende rude. 

 2 stk. faste glaspartier med standardrude. 

 2 stk. terrassedøre med standardrude. 

 1 stk. skydedør med standardrude. 
 

Hvordan skal tilbuddet og ordrebekræftelsen så 
udfærdiges, for at køberen får de korrekte 
oplysninger om energimærkningen? 

Svar: 
En producent kan energimærke et konkret produkt 
såfremt produktet er designet med delkomponenter 
(herunder ruden osv.) som er identiske med det 
energimærkede produktsystem. 
Derfor skal følgende produkter energimærkes via 
tilbuddet/ordrebekræftelsen: 
  

 6 stk. dannebrogsvinduer med standardsprosser 
og standardrude. 

 2 stk. sidehængte vinduer med standardsprosse 
og ornamentglas.  

 2 stk. faste glaspartier med standardrude. 
 
Øvrige produkter i ordren kan ikke energimærkes. 

 
 

Spørgsmål 3: 
Hvis en kunde ønsker en dybere karm på  
f.eks. 140 mm i et energimærket produktsystem hvor 
karmen normalt er 120 mm, hvordan er reglerne så? 
 

Svar:  
Hvis der i en enkeltstående sag ændres på 
konstruktionen, uden at de energimæssige 
egenskaber forringes, kan det konkrete produkt 
energimærkes via det udstedte certifikat.  
 

 
 

Spørgsmål 4: 
Skal energimærkningscertifikatet ændres, hvis vi i 
vores produktsystem skifter permanent til en bedre 
afstandsprofil i ruden, eller hvis vi skifter til en anden 
bundglasliste? 
 

Svar:  
Ja - hvis en konstruktionsændring i produktsystemet 
ændrer de deklarerede energidata på certifikatet 
skal certifikatet opdateres. 
 

 
 

Spørgsmål 5: 
Hvis en kunde i vores energimærkede produktsystem 
ønsker at forøge bredden på standardsprossen fra 
de 22 mm til 45 mm fordi det passer bedre til husets 
design, hvordan er reglerne så? 

Svar:  
Hvis en kunde ønsker en sprosse med et dårligere 
linietab end standardsprossen for produktsystemet, 
kan det konkrete produkt ikke energimærkes via det 
udstedte certifikat.  
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Spørgsmål 6: 
Hvilke energimærkningsdata skal oplyses på 
tilbuddet/ordrebekræftelsen? 
 

Svar:  
Ved udformning af tilbud / ordrebekræftelse skal 
følgende altid oplyses:  
 
• Eref for produktsystemet (samme værdi som på 

certifikatet)  
• Henvisning til certifikatet på www.energivinduer.dk    
 
Herudover skal der for hvert enkelt produkt (position) 
oplyses:  
 
• Navn på produktsystemet (skal være identisk med 

navnet på certifikatet).  
• Energiklasse for produktsystemet.  
• Energidata på det konkrete produkt Ew, Uw, 

glasandelen Ff, samt rudens gg-værdi og LTg-
værdi.  

 
OBS:  
Energiklassen kan udelades ved hver position, hvis 
det i stedet tydeligt oplyses i skemaform bagest i 
tilbuddet hvilke energiklasse hvert enkelt 
produkt/position har (se eksempel nedenfor).  
 

 
 
Eksempel på en oversigt over de energimærkede produktsystemer, som evt. kan placeres bagest i 
tilbuddet / ordrebekræftelsen:  
 
Energimærkning af vinduer 
 

Position Art System Energiklasse 

1 Opl. Vindue Energi 2020 Klasse C 

2 Rammedør Energi 2020 - 

3 Fastkarm Energi 2020 Klasse C 

4 Opl. Vindue Energi 2020 Klasse C 

5 Pladedør Energi 2020 - 

Produktsystem Eref 
Standardsprosse 

Certifikat nr. 
Type Bredde 

Energi 2020 +8,6 Energi 22 mm 500-3 

 
 
Se vores energimærkningscertifikater på www.energivinduer.dk 
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