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Eksport af vinduer og døre er steget med 28% 

Danske vinduer og yderdøre er kendt for høj kvalitet og flot finish. Det har udlandet også fået øje på. I 

2015 steg eksporten med hele 28 % og branchens samlede omsætning udgør nu ca. 5,5 mia. kr. 

  

I 2015 har der på hjemmemarkedet og eksportmarkedet samlet set været en omsætningsfremgang på 

6,8 %, hvilket er rigtig positivt. Med i alt 1.143.000 vinduer og 241.000 yderdøre solgt i 2015 lover det 

godt for 2016, selvom branchen stadig ligger ca.15 % under højkonjunktur året i 2007.  
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EuroWindoor repræsenterer europæiske producenter 
VinduesIndustrien har sammen med organisationer fra 12 lande stiftet foreningen det nye 

”EuroWindoor”. VinduesIndustrien er repræsenteret i foreningens ledelse, og Helle Carlsen Nielsen fra 

VELUX er udnævnt til vicepræsident. 

  

Den primære opgave for den nye organisation er at repræsentere europæiske producenter af vinduer, 

døre og facader overfor EU og andre relevante institutioner. Igennem dialog er det organisationens 

formål, at skabe bedre rammer for lovregulering og jobskabelse, og at fremme overordnede 

målsætninger om bæredygtighed og energieffektivitet, uden pålæg af unødige byrder. Yderligere 

informationer om EuroWindoor kan fås her www.eurowindoor.eu 

  

 
 

 

EU – Energimærkningsordning for vinduer taget af bordet 

EU-Kommissionen kasserede et forslag om fælles EU-Energimærkning, i de velkendte A-G klasser 

efter at forslaget mødte heftig kritik fra stort set alle medlemslande. Danmark har via Energistyrelsen 

også givet udtryk for forslagets mangler, og VinduesIndustrien har tilsluttet sig kritikken. 

  

Det meget omfattende forarbejde som er udført af et hollandsk og et tysk institut kan ses på 

www.ecodesign-windows.eu. VinduesIndustrien har været bekymret for den store administrative byrde, 

som skulle pålægges producenterne, og at mærkningen i energiklasserne A-G i mange tilfælde ville 

blive misvisende i landene. 

  

Danmark har i stedet anbefalet EU-kommissionen, at der i den kommende revision af direktivet 

”Energy Performance of Buildings Directive” (EPBD) medtages energikrav til vinduesudskiftninger, 

som er baseret på energibalanceprincippet, som blev indført i Danmark i 2010. 

Læs høringssvaret fra den europæiske vinduesforening, EuroWindoor her. 

 
 

Stigende opmærksomhed om dansk energimærkningsordning 

Der er meget stor opmærksomhed omkring den danske energimærkningsordning. Hele 250-300 

unikke besøgende, besøger dagligt hjemmesiden www.energivinduer.dk. Et stort antal af disse er 

professionelle brugere af vinduer, som håndværkere, arkitekter og ingeniører, der søger inspiration og 

dokumentation for de energimærkede vinduessystemer. 

  

http://vinduesindustrien.us12.list-manage.com/track/click?u=6edd654eb509d5e4791eba26e&id=5d5f5ce088&e=75e865cc5e
http://www.ecodesign-windows.eu/
http://vinduesindustrien.us12.list-manage.com/track/click?u=6edd654eb509d5e4791eba26e&id=1daddc1135&e=75e865cc5e
http://vinduesindustrien.us12.list-manage.com/track/click?u=6edd654eb509d5e4791eba26e&id=6687498c02&e=75e865cc5e


 

Den danske ordning har en direkte sammenhæng med kravene i bygningsreglementet (BR15) til både 

nybyggeri og til vinduesudskiftning. 

  

Overgangsperioden for de skærpede lovkrav i BR15 til vinduer slutter den 1. juli 2016, hvorefter 

minimumskravet mindst er svarende til et B-mærket vindue. 

  

 
 

 

Nye bestemmelser for DVV og DRV 

Der er primo årsskiftet kommet nye tekniske bestemmelser for Dansk Vindues Verifikation, DVV 

(vinduer og yderdøre) og for Dansk Rude Verifikation, DRV (ruder). I bestemmelserne for DVV er der 

bl.a. medtaget nye retningslinjer for brug af varmebehandlet/modificeret træ, og der er en skærpelse af 

mindstekravet til randzonetemperatur og hældning i glasfalse. I bestemmelserne for DRV er der 

generelt sket en skærpelse af udfaldskravene til rudernes kvalitet. 

  

De nye bestemmelser og en oversigt over alle de certificerede virksomheder kan ses på www.dvv.dk.  

 
 

 
 

 

Nye EN-standarder 

Følgende nye standarder for vinduer og døre er udgivet. Se oversigten her. 

  

 
 

 

Nyhedsbrev 

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

 
 

http://vinduesindustrien.us12.list-manage.com/track/click?u=6edd654eb509d5e4791eba26e&id=b4746c20a2&e=75e865cc5e
http://vinduesindustrien.us12.list-manage1.com/track/click?u=6edd654eb509d5e4791eba26e&id=d6ce885706&e=75e865cc5e
http://vinduesindustrien.us12.list-manage1.com/track/click?u=6edd654eb509d5e4791eba26e&id=bcc9907a17&e=75e865cc5e


 

Med venlig hilsen 

VinduesIndustrien  

 
 

 
 

 

VinduesIndustrien, Inge Lehmanns Gade 10 | 8000 Aarhus C   

Tlf: +45 8620 5010 | E-mail: info@vinduesindustrien.dk  

www.vinduesindustrien.dk | www.energivinduer.dk  | www.dvv.dk 

 
 

 

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

unsubscribe from this list 
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