
 

NYHEDSMAIL JULI 2016 
 

View this email in your browser  

 

 

 
 

  

 
 

 

 

Rekordstort fremmøde på VinduesIndustriens årsdag 

 

VinduesIndustriens årsdag samt generalforsamling blev holdt den 19. april i Herning. Der var et 

rekordstort fremmøde på 115 deltagere fra foreningens 53 medlems- og 57 associerede virksomheder. 

 

Sekretariatet havde sammensat et spændende program omhandlende indbrudscertificering, 

støjreducerende åbne vinduer, ny udbudslov, BR 15, LCA analyser og nye glasvejledninger om 

dimensionering og sikkerhed. Indlægsholderne var rigtig gode, og der var masser af ny viden at hente. 

 

Claus Arberg, Direktør for Hvidbjerg Vinduet A/S og bestyrelsesformand for VinduesIndustrien aflagde 

årets beretning på generalforsamlingen og gennemgik opnåede resultater. Der blev blandt andet 

nævnt, at branchen nu står samlet om udarbejdelsen af LCA analyser for 4 typiske vinduestyper. 

Arbejdet skal gerne kortlægge bæredygtigheden i produktionen af vinduer -  se nedenfor. Og det store 

arbejde, der har været lagt i at drøfte de endelige krav til vinduer i BR15 med myndighederne. Det har 

krævet mange møder, forhandlinger og kompromisser. 

 

Bestyrelsen blev genvalgt med formand, Claus Arberg, Hvidbjerg Vinduet og næstformand, teknisk 

direktør Henrik Eriksen, STM Vinduer, direktør Bent Søgaard, IdealCombi A/S, direktør Kaj 

Bundgaard, Krone Vinduer A/S og direktør Frank Pedersen, AP Facader A/S.  

  

http://us12.campaign-archive1.com/?u=6edd654eb509d5e4791eba26e&id=b25ccdd577&e=


 

 

 

 
 

 

Vinduesbranchen i fremtiden  
   

Formand, Claus Arberg har en række spændende betragtninger omkring vinduesbranchen i fremtiden 

og udtaler: ” Der er stigende aktivitet hos vores kunder og branchen er samlet set i vækst. Det skyldes 

bl.a. det store renoveringsmarked, hvor byggebranchen regner vinduer og døre med i 

energirenoveringen. Det giver en stigende omsætning. De skærpede krav til indbrudshæmmende 

vinduer, reduktion af lyd samt højere isoleringskrav ift. BR15 mv. udfordrer vinduesproducenterne. De 

stigende kunde- og myndighedskrav har bl.a. betydet at branchens virksomheder har udviklet helt nye 

vinduestyper, fx vinduer sammensat af forskellige og nye materialer, som vi ikke har set før i 

fremstillingen af vinduer og døre. Jeg synes vores branche modtager de nye krav virkelig godt og er 

gode til at finde nye løsninger.” 

 

På spørgsmålet: ”Mener du, at bæredygtigt byggeri i større og større omfang også vil omfatte 

produktion af vinduer” svarer Claus Arberg: ”Der er en øget opmærksomhed omkring de materialer, 

der anvendes til produktion af vinduer. Den øgede opmærksomhed går på genanvendelse af 

materialerne i nye vinduesprodukter. Jeg synes vinduesindustrien er på forkant, og det er stærkt, at 

branchen står sammen om fælles retningslinjer.” 

 

På spørgsmålet om, hvad vinduesbranchen kan vente i fremtiden udtaler Claus Arberg: ”Den 1. juli 

2016 skal BR15 være fuldt implementeret, og der er ingen grund til at tro, at BR20 ikke kommer med 

endnu flere krav til de fremtidige vinduer. Forhold som klimaforandringer, bæredygtighed, tyverier og 

energikrav vil kræve nye produkter. Jeg synes, vi skal se positivt på udviklingen for selvom, det koster 

penge og tid til omstilling, giver det også en fortsat efterspørgsel på endnu bedre vinduer i fremtiden.” 

 



 

  

 
 

 

Bæredygtighed i vinduesproduktion kortlægges 

 

Branchedirektør hos Dansk Byggeri, Jette Snoer har udtalt: ”Miljøaftrykket er markant når det gælder 

produktion af vinduer, så derfor er der et stort potentiale for miljøforbedringer. Jeg tror, at der skal 

tænkes i arbejdsgange og produktindkøb, og vi skal huske at bortskaffelse og genanvendelse er 

meget vigtigt.” 

 

Der arbejdes på at udarbejde fælles retningslinjer for miljøvaredeklarationer i EU – den såkaldte PCR 

(Product Categori Rule), men da 27 lande skal blive enige om fælles retningslinjer, kan der gå lang tid, 

før de ligger klar. 

 

Derfor igangsætter afdeling for anvendt miljøvurdering i GTS Instituttet, Force et projekt, der skal 

kortlægge 4 typiske danske vinduestyper nemlig i træ, træ/alu, plast og metal. Projektet er finansieret 

af Grundejernes Investeringsfond, GI og VinduesIndustrien. 12 virksomheder - 3 i hver 

materialekategori, deltager i projektet, der forventes afsluttet om ca. 6 mdr. 

 

LCA-analyserne forventes at kunne bidrage med miljøinformation til byggerier, som 

bæredygtighedscertificeres efter DGNB eller vejledningerne i LCA Byg. 

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til VinduesIndustriens sekretariat. Læs 

også  pressemeddelelse fra Grundejernes investeringsfond, GI her. 

 

http://www.byggeplads.dk/nyhed/2016/06/vinduer/vinduer-baeredygtighed?mc_cid=b25ccdd577&mc_eid=%5bUNIQID%5d


  

 
 

 

Energimærkningsordningen for facadevinduer 

  

Alle de tilsluttede virksomheders energimærkningscertifikater er blevet opdateret. Fra den 1.juli 2016 

er det således ikke længere tilladt at sælge vinduer svarende til energimærke C. 

  

Se alle de tilsluttede virksomheder og deres EMO certifikater her.  

 

  

 
 

 

DVV (Dansk Vindues Verifikation) 

  

Den polske vinduesproducent Solkoka okna i drzwi SA, som producerer vinduer af træ og træ/alu er 

blevet tilsluttet DVV-ordningen. 

  

Se alle de tilsluttede vinduesproducenter her. 

 

  

 
 

http://energivinduer.dk/producenter/?mc_cid=b25ccdd577&mc_eid=%5bUNIQID%5d
http://energivinduer.dk/producenter/?mc_cid=b25ccdd577&mc_eid=%5bUNIQID%5d
http://energivinduer.dk/producenter/?mc_cid=b25ccdd577&mc_eid=%5bUNIQID%5d
http://dvv.dk/dvv-certificerede-virksomheder?mc_cid=b25ccdd577&mc_eid=%5bUNIQID%5d


 

DRV (Dansk Rude Verifikation) 

  

Den danske rudeproducent Trio Glas ApS er blevet tilsluttet DRV-ordningen. 

  

Se alle de tilsluttede rudeproducenter her. 

 

 
 

 

Nye associerede medlemsvirksomheder af VinduesIndustrien 

  

Global Timber A/S 

Soudal Proflex AB 

Som brancheforening - Glasindustrien 

 

 
 

 

Nyhedsbrev 

 

Ønsker du at videresende nyhedsbrevet til andre, tilmelder de sig nemt fremtidige nyhedsbreve her. 

 

 
 

 

Med venlig hilsen 

VinduesIndustrien  
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Hvis du ikke ønsker at forsætte med at modtage nyhedsbrev fra VinduesIndustrien, så tryk her 

unsubscribe from this list 
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