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Kære medlem af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 

 

Fredag den 20. februar 2015 bragte Børsen en artikel om den kommende revision af det dan-

ske bygningsreglement (BR15) og VELUX Gruppens rolle i den politiske proces. Baggrunden for   

artiklen var Klima-, Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersens forslag om at fjerne 

det danske særkrav til indvendig overfladetemperatur på vinduer. 

Omtalen i Børsen indeholder flere faktuelle fejl og er ikke en korrekt beskrivelse af VELUX 

Gruppens motiver for at støtte forslaget. Derfor ønsker vi at gøre følgende gældende:   

1. Vinduers indvendige overfladetemperatur har isoleret set ingen betydning for vinduer-

nes energieffektivitet eller miljømæssige egenskaber og gør ingen forskel for menne-

skers sundhed i boligen.  

 

2. Alle VELUX Gruppens vinduer overholder til fulde både kravene i det eksisterende    

bygningsreglement og eventuelle skærpede krav i BR15. Det samme er tilfældet for 

VELUX Gruppens søsterselskab VELFAC, som producerer facadevinduer. 

 

3. Danmark er det eneste land i EU, der har et lovkrav til indvendig overfladetemperatur 

på vinduer, og kravet indgår ikke i den europæiske vinduesstandard. Fastholder Dan-

mark sin enegang – uden dokumenteret begrundelse i særlige nationale forhold – er 

der efter vores opfattelse tale om protektionisme, hvor vi risikerer at svække danske 

vinduesproducenters konkurrenceevne i udlandet og frihandelen i EU.  

 

For Danmark vil det betyde et potentielt tab (svarende til et trecifret millionbeløb) af 

VELUX Gruppens årlige eksportindtægter, såfremt kravet fastholdes. Årsagen er, at et 

dansk særkrav kan legitimere lignende særkrav i andre EU-lande. I 2011 var der i Tjek-

kiet forslag om indførelse af et nationalt særkrav, som bragte dansk vindueseksport til 

Tjekkiet og Slovakiet i fare. Forslaget faldt bort, netop fordi det ikke var i overensstem-

melse med den europæiske vinduesstandard.  

 

4. VELUX Gruppen har forståelse for situationen hos dansk- og udenlandskejede facade-

vinduesproducenter som Idealcombi og Inwido, der skarpt har udtrykt deres skuffelse 

over høringsforslaget. De har ifølge Børsen valgt at satse på overfladetemperatur i håb 

om, at kravet ville blive skærpet, og at lovgivningen dermed kunne give dem en kon-

kurrencefordel på det danske marked.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Energistyrelsen lovede i forbindelse med BR10 at undersøge kravet og ikke en automa-

tisk skærpelse af kravet i BR15. Energistyrelsen har derfor udarbejdet en rapport, som 

viser, at strammere energikrav statistisk set medfører en højere overfladetemperatur 

på vinduet. I BR15 bliver energikravene til vinduer strammet. Strammer man samtidig 

kravet til overfladetemperatur, vil der derfor være tale om unødvendig dobbeltregule-

ring.  

 

6. Regeringens byggepolitiske strategi fra 2014 har som fokusområde regelforenkling og 

brug af europæiske standarder for ikke at fordyre byggeriet og stække innovation. 

 

VELUX Gruppen støtter derfor forslaget om at lade det danske særkrav falde. Det har vi        

løbende gjort gældende i en åben dialog med vinduesbranchen, myndigheder, politikere og  

andre interesserede parter og på lige fod med andre interessenter.  

I bilag 1 er der yderligere information, og vi står naturligvis til rådighed for uddybning. 

 

 

Med venlig hilsen 

VELUX A/S 
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Global marketingdirektør 
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VELUX Gruppen har omkring 10.000 ansatte – heraf godt 2.200 i Danmark, hvoraf størstedelen er ansat på VELUX 
Gruppens fabrikker. Omsætningen på det danske marked udgør under 5% af den samlede omsætning, hvorfor de dan-
ske medarbejdere er afhængige af vores eksport primært til andre EU-lande. VELUX Gruppen blev stiftet i 1941 og er 
en fonds- og familieejet virksomhed, hvor en del af overskuddet går til VELUX Fondene. I 2014 donerede VELUX Fon-

dene over 1 mia. DKK til en række formål inden for naturvidenskab, forskning og miljø.  


