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VinduesIndustrien er godt på vej ind i fremtiden 
 
Ved den årlige generalforsamling med efterfølgende medlemsmøde i 
VinduesIndustrien mødtes en branche på forkant med udviklingen indenfor energi, 
bæredygtighed og miljø 
 
Ved VinduesIndustriens generalforsamling og medlemsmøde torsdag den 19. april mødtes branchens 
virksomheder til en dag med generalforsamling, faglige indlæg og netværk mellem de danske 
vinduesproducenter og deres leverandører. 
113 deltagere var mødt op til årsdagen, hvoraf ca. halvdelen kom fra foreningens associerede 
medlemmer, som alle er leverandører til vinduesproducenterne. 
 
Genvalg til den siddende bestyrelse 
Brancheforeningens ordinære medlemsvirksomheder genvalgte enstemmigt den siddende bestyrelse, 
som med formand Claus Arberg, Hvidbjerg Vinduet A/S, i spidsen fremlagde en årsberetning, der, i sin 
grafiske præsentation af branchens omsætningstal fra 2007 til 2017, lignede et bredt smil. De 
bekymrede miner fra 2010 er nu erstattet af vækst og tiltro til fremtiden. 
 
Klar til skærpede krav i bygningsreglementet 
Og netop hvad fremtiden angår er branchen godt rustet – også med hensyn til de forventninger, der 
bliver stillet fra både myndigheder og markedet.  
På mødet blev de krav, der gælder for vinduer og yderdøre i det netop færdiggjorte BR18 og 
bygningsklasse 2020 samt det kommende BR20, herunder evt. en ny bæredygtighedsklasse fremlagt 
for den samlede vinduesbranche.  
Selvom vinduer og yderdøre er blandt de bygningsdele, som kravene skærpes allermest til, er 
branchen for længst klar til at leve op til dem. Blandt andet har VinduesIndustrien i samarbejde med 
Energistyrelsen allerede for syv år siden udarbejdet en energimærkningsordning A-G, således at 
forbrugere og professionelle siden 2011 har kunnet finde og købe A-mærkede vinduer, selvom det 
først bliver et lovkrav fra 2020 at bruge vinduer svarende til A-mærkede. 
 
Fremtidens byggeri bliver bæredygtigt 
Både blandt politikere og forbrugere er bæredygtighed et tema, der er rykket længere op på 
dagsordenen. Blandt andet arbejdes der i EU på fælles retningslinjer for byggevarer – et arbejde, 
VinduesIndustrien følger tæt for at være på forkant med fremtidens krav. 
”Vi mærker en stigende interesse for bæredygtige produkter fra markedet. Det er et ønske, vi blandt 
andet efterkommer med vores nyligt udarbejdede branchemiljøvaredeklarationer, som beskriver 
produktionsfasen af vinduer i Danmark og den påvirkning det har på miljøet,” siger Claus Arberg, der 
netop er blevet genvalgt som formand for VinduesIndustrien. 
 
Færre kemikalier end i resten af EU 
Også når det kommer til anvendelsen af kemikalier, er VinduesIndustriens medlemsvirksomheder på 
forkant med den udfasning af visse problematiske stoffer, der først nu er lagt op til fra EU's side 
gennem biocidforordningen og REACH-direktivet. 
”I Danmark fremstiller vi trævinduer uden den miljøskadelige vakuumimprægnering, men bruger i 
stedet nogle mere miljøvenlige overfladebehandlingssystemer. Det kan lade sig gøre, fordi de danske 
2ØKO trævinduer er produceret efter et sæt præcise og strenge krav til kvaliteten af det træ, der 
bruges på den udvendige del af vinduet.” fortæller Claus Arberg. 
Det skyldes helt konkret, at 90-100 procent af træet er kernetræ – altså træ, der kommer fra den 
inderste del af træstammen, og som har en høj naturlig modstandskraft mod vind og vejr. 
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Sikkerheden er forbedret 
Et andet tema, som vinduesbranchen har beskæftiget sig meget med gennem de senere år, er 
indbrudssikring.  
”Vinduer og yderdøre er i sin standardversion blevet meget mere indbrudshæmmende. Gennem 
bevidst materialevalg, konstruktion og nyudviklede beslag holder DVV-certificerede døre og vinduer i 
dag flere indbrudstyve ude end nogensinde før, siger formand Claus Arberg med henvisning til 
indbrudsstatistikken, som ikke har været lavere siden 2006.   

 

Fakta om VinduesIndustrien 
VinduesIndustrien er en brancheforening for danske vinduesproducenter. Foreningens 51 medlemmer 
tegner sig for godt 90 procent af den danske vinduesbranche. Medlemmerne har forpligtet til at leve op 
til et omfattende sæt af kvalitetskrav, som er specificeret i foreningens tekniske bestemmelser for 
fremstilling af vinduer og yderdøre. 
Foreningen har sit eget kvalitets- og garantimærke: DVV (Dansk Vindues Verifikation). 
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For yderligere kommentarer: 
Kontakt: 
 
Claus Arberg 
Formand, VinduesIndustrien 
ca@hvidbjergvinduet.dk 
4014 1185 
9691 2201 
 
Johny H. Jensen 
Direktør, VinduesIndustrien 
jhj@vinduesindustrien.dk 
3190 2090 
5121 2419 
 
Billeder:  
Claus Arberg, formand for VinduesIndustrien 
 
Link til flere billeder 
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