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Spar på varmeregningen
med nye vinduer

Op til 30% af varmetabet i et rum sker gennem vinduerne. Det kan godt
betale sig at kigge vinduerne efter i sømmene, da en vinduesudskiftning

kan betyde, at du sparer betydeligt på varmeregningen.

Fordelene ved nye vinduer:
 · Spar ca. 4.200 kr. om året i varme

· Varm kant reducerer varmetabet 
 og minimerer risiko for kondens

 · Betydeligt bedre indeklima

Design dit  
drømmehus på  

outline.dk

Spørgsmål: Hvad får man ud af at skifte til energivinduer? 
Svar: Bedre økonomi, indeklima og komfort, men også  
muligheder for at udvide dagslysindtag og udsyn fra boligen  
– og genetablere en måske tabt facadearkitektur.

I nye huse og lejligheder indbygges de 
bedste energivinduer, fordi de indgår i 
byggeriets samlede energiregnskab, der 
gerne skal munde ud i et meget lavt ener-
giforbrug.

Mange danskere med lidt ældre hu-
se skæver måske lidt til prisen på de nye 
A-mærkede vinduestyper, der er lidt høje-
re end de C-mærkede vinduer. Til gengæld 
er der penge at spare på energiregnskabet 
i det lidt længere løb, ligesom der er andre 
gevinster end de rent økonomiske.

”Umiddelbart er tilbagebetalingstider-
ne på energivinduer lang, men udover 
besparelserne på energiregningen er der 
også fordele i form af et bedre indeklima, 
komfort og mere dagslys m.m., som man 
kan opnå med de nye vinduesløsninger,” 
fortæller Johny H. Jensen, direktør i Vin-
duesIndustrien og tilføjer, at der allerede 
i dag er 25-35 procent, der faktisk vælger 
A-mærkede vinduer.

Mange hensyn
Netop mærkningsordningen gør det mu-
ligt at vælge vinduer i energiklasse A-F. 
Der er et lovkrav om, at man skal vælge 
vinduer svarende til klasse C som et mini-
mum, men bygger man nyt efter den fri-
villige bygningsklasse 2020 jf. bygnings-
reglement, er klasse A et lovkrav.

Der er dog mange hensyn at tage, når 
man skal vurdere energiregnskabet i et 
hus. Der er for eksempel også risiko for 
overophedning, hvis ikke der er en rele-
vant solafskærmning.

Gamle vinduer kan være meget ned-
slidte og er ofte meget utætte og giver en 
ukontrolleret udluftning. Den friske luft 
er jo godt, men bliver det træk, er det skidt.

”Med nye og helt tætte energivinduer 
slipper du helt for træk og kuldenedfald. 
Men da er det også vigtigt, at man husker 
at lufte ud. Branchen har i de senere år ud-
viklet mange nye produkter – helt nye vin-
duesmaterialer er kommet til som plast-
komposit, PUR, mineraluld og kork, men 
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i Danmark er vi også glade for træ, og der 
er stadig mange muligheder, også hvor de 
nye materialer er involveret,” siger Johny 
H. Jensen.

Konkurrence på ydeevne og 
egenskaber
Han fremhæver også mulighederne i dag 
for at genetablere den oprindelige arkitek-
tur i huset ved at benytte nye energivindu-
er, som fås i mange forskellige typer og ud-
formninger, og i materialer som kræver en 
minimal vedligeholdelse.
”Producenterne i dag konkurrerer mere på 
ydeevne og egenskaber end alene på pri-
sen, derfor bør man benytte en ordentlig 
rådgivning, som både håndværkere, arki-
tekter, vinduesproducenter og energisels-
kaber tilbyder, men også holde sig for øje, 
om det ikke kun er de hårde økonomiske 
facts, der betyder noget for én,” anbefaler 
Johny H. Jensen.
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