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Vinduer med tryghed
Brancheorganisationen VinduesIndustrien har med udviklingen
af den nye energimærkningsordning formået at omsætte lovstof
til tryghed.

fekt som vinduesbranchen i mange år har
savnet ift. bygningsreglementet – nemlig
tryghed.
Har du spørgsmål til sekretariatet for Energimærkningsordningen? 2

2 Af Henrik Brinch, Teknologisk Institut

Efter at kravene til vinduer i Bygningsreglementet BR10 skiftede fra den traditionelle
isoleringsevne (U-værdi) til energitilskuddet
(Eref), har producenter af vinduer ikke kun
haft udfordringen med at formidle budskabet, men i særdeleshed også udfordringen
med at formidle betydningen af denne lovændring.
Med afsæt i disse udfordringer har VinduesIndustrien etableret en ny energimærkningsordning for vinduer. Ambitionen
var fra starten, at de akademiske termer
som er anvendt i BR10, skulle omsættes til nogle praktiske værktøjer, som både
den private forbruger og byggeriets parter
uden videre kan anvende.
Og det er lykkedes!
Ved at indarbejde en direkte relation
mellem energikravene til vinduer i BR10 og
den nye A-F klassificering, behøver producenten, rådgiveren, montøren eller slutbrugeren ikke mere bekymre sig om hvorvidt vinduerne er lovlige – bare kig på bogstavet.
Fremover vil vinduer der er klassificeret
i energiklasse C overholde energikravene i
BR10, og det forventes at energiklasse B

svarer til kravene i 2015 og energiklasse A
svarer til kravene i 2020.
Energimærkningsordningen er etableret
som en frivillig ordning, hvor interesserede
producenter og forhandlere af vinduer via
et medlemskab kan få udstedt et energicertifikat, som synliggør hvor fremtidssikre
deres vinduer er på energiområdet.
Dette energicertifikat er især velegnet for
håndværksmestre med en mindre produktion af vinduer. Ved anvendelsen af energicertifikaterne i deres markedsføring, kan
den enkelte håndværksmester nu synliggøre overfor sine kunder, at hans vinduer
er lovlige.
Siden energimærkningsordningen startede i foråret 2011, er der udstedt over 70
energicertifikater til producenter af vinduer. Alle kan ses og hentes på: www.energivinduer.dk
Denne hjemmeside bliver i øjeblikket besøgt mange gange om dagen, og tilbagemeldingerne fra branchen er positive, for
markedsføringen af de udstedte A, B og C
energicertifikater har præcis givet den ef-

På www.energivinduer.dk kan du se alt om energimærkning af
vinduer, herunder hvor nemt du som producent kan få et energicertifikat på dine vinduer.
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