
 
 
 
 

Side 1 af 2  
_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
VinduesIndustrien 

Kongsvang Allé 37, Bygning 16 
DK-8000 Aarhus C 
Tlf. +45 7220 1822 

info@vinduesindustrien.dk 
www.vinduesindustrien.dk 

 

 

Nyhedsbrev september 2015 
 

 
 
 
Opdatering af ”Tilslutningsaftale, 4. udgave”.   
 
Ved fx skift af en rudeleverandør, opstår der i nogle tilfælde mindre unøjagtigheder, i forhold til et 
energimærkningscertifikat. 
 
For at disse ikke umiddelbart skal udløse nye beregninger fra et NB (notificeret organ), men stadig give 
kunderne tryghed i mærkningen, bliver der nu indført et sæt toleranceregler, som er blevet godkendt af 
VinduesIndustriens bestyrelse. 
 
I tilslutningsaftalens kapitel 5 er der indført følgende tekst: 

 
Standardruden: 
Hvis der evt. sker et skift af rudeleverandør, til den i et energimærkningscertifikat angivne standardrude, 
gælder følgende regel: 
 

 Hvis vinduessystemets Eref og Uw overskrider den tilladelige tolerance i negativ retning  

(-1 kWh/m², - 0,05 W/m²K), skal der udføres en fornyet ITC beregning og udstedes et nyt 

energimærkningscertifikat. 

 

 Hvis vinduessystemets Eref og Uw overskrider den tilladelige tolerance i positiv retning  

(+ 1 kWh/m², + 0,05 W/m²K) er det tilladt.  

Det er ikke tilladt at markedsføre en bedre energimærkning A-G end den, der til enhver tid er 
angivet på det gældende energimærkningscertifikat. 
 
De nye termiske værdier for ruden skal være indarbejdet ved beregning af elementernes aktuelle 
termiske egenskaber. 
  
Ved ekstern kontrol kontrolleres brugen af en standardrude, ud fra de ovennævnte forudsætninger.  
 
Ved kontrol af virksomhedernes edb-programmer til beregning af elementernes aktuelle termiske 
egenskaber benyttes den på energimærkningscertifikatets angivne standardrude.  

 
 
 

Meddelelse fra Byggestyrelsen: Udskydelse af bygningsreglement (BR15) 

Ikrafttrædelse af bygningsreglement (BR15) er udskudt til 1. januar 2016. 
 
Det var forventet at reglerne kunne træde i kraft i august 2015, men Kommissionen har forlænget den tre 
måneder lange notifikationsperiode med yderligere tre måneder. Forlængelsen af stand-still perioden 
skyldes et behov for at afklare udformningen af de danske regler, der skal begrænse installationen af olie- 
og naturgasfyr. Spørgsmålet forventes at være afklaret inden udløbet af stand-still perioden primo 
november. 
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Efter udløbet af stand-still perioden vil Trafik- og Byggestyrelsen hurtigst muligt i november udstede BR15 
med henblik på ikrafttræden 1. januar 2016. I første halvår af 2016 vil der være overgangsperiode.  
1. juli 2016 vil der ikke længere kunne bygges efter BR10, og BR15 vil dermed træde endeligt i kraft. 
 
BR15 udmønter bl.a. de stramninger af energikravene til nye bygninger fra 2015, som blev aftalt ved 
indgåelse af energiaftalen i 2008 mellem VK-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk 
Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance. 
 
C-certifikater bliver ikke omfattet af ekstern kontrol i 2016, og de vil blive fjernet fra hjemmesiden 
www.energivinduer.dk når overgangsperioden udløber (1. juli 2016). 
 
 
 
 

Krav & konsekvenser ved BR15 
 
VinduesIndustrien har revideret hæftet ”Krav & Konsekvenser”; som udelukkende behandler vinduers og 
yderdøres energiforhold i forhold til BR15. 
 
På www.vinduesindustrien.dk kan hentes både læsevenlig og printvenlig udgave. 
 

 
 
 

Status på Energimærkningsordningen. 
 
Pr. 23.09.15 er der 26 virksomheder i ordningen med til sammen 148 certifikater. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Susanne Jensen 
VinduesIndustrien / Energimærkningsordningen 
info@energivinduer.dk 
www.energivinduer.dk  
 
 
 
 
 
 
 
Vedhæftet er: 
 
Tilslutningsaftale 4. udgave (pdf) 
Tilslutningsaftale 4. udgave (tastbar pdf) 
 
Krav & konsekvenser 7 (læsevenlig pdf) 
Krav & konsekvenser 7 (printvenlig pdf) 
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