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Klimaplan 

Skærpede energikrav til nye vinduer  

 

 

1. Beskrivelse af virkemidlet 

 

I bygningsreglementet findes krav om energistandarden for visse bygningskomponenter. For 

eksempel er der krav om, at der kun må kunne slippe en vis mængde energi ud gennem et 

vindue. Kravene gælder ved nybyggeri og udskiftning af komponenter. Der er således ikke 

krav om, at eksisterende komponenter skal udskiftes, selv om de måtte have en dårlig stan-

dard. Et af de vigtigste krav vedrører energigennemstrømningen gennem vinduer. 

 

For eksisterende byggeri er der visse undtagelser for komponentkravene, idet det nogle gange 

kan være byggeteknisk vanskeligt eller æstetisk problematisk at opfylde kravene.  

 

Komponentkrav er løbende blevet strammet. Som følge af energiforliget af 2. februar 2008 

påregnes en stramning af bygningsreglementet i 2015 og 2020, begge i forbindelse med de 

kommende revisioner af bygningsreglementet i disse år. Det er oplagt at inddrage vinduer på 

samme tidspunkt, da der er sket en teknologisk udvikling på området siden energiforliget.  

 

Nedenfor belyses en stramning af et komponentkrav, der ligger ud over, hvad der allerede er 

påtænkt eller gældende i bygningsreglementet.  

 

Der foretages kun beregninger for vinduer. Beregningseksemplet og metoden kan gælde for 

andre komponentkrav, omend det konkrete udfald af beregningerne naturligvis vil falde an-

derledes ud.  

 

Mindst tre kommentarer er væsentlige, og til dels sammenhængende: 

 

Det viser sig, at der er god privatøkonomi i stramningen. Derfor er det naturligvis ikke sik-

kert, at den beregnede effekt kan tilskrives, at bygningsreglementet strammes. Når der er god 

privatøkonomi i de nye og bedre vinduer, kunne man forvente, at disse vinduer af sig selv 

ville dominere markedet fremover.  
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Merprisen på nye og bedre standarder falder typisk over tid, fordi produktionen af de bedre 

standarder kan effektiviseres, udviklingsomkostningerne bliver betalt, og der kommer gradvist 

større konkurrence for de bedre standarder. Det er kun sporadisk medregnet i det følgende. 

 

For det tredje er myndighedernes komponentkrav måske netop medvirkende til, at virksom-

hederne vil afsætte midler til at udvikle nye standarder og er derfor medvirkende til, at disse 

kommer på markedet, og prisen efterhånden falder. Dette helt centrale aspekt er ikke med ne-

denfor. 

 

Endelig skal nævnes at forslaget om skærpelse af energikrav til vinduer indgik i som et muligt 

forslag i regeringens Vækstplan.dk, men forslaget kom dog ikke med i den endelige plan. 

Klimamæssigt vurderes skærpede energikrav dog at være et relativt omkostningseffektivt til-

tag.  

 

2. Forudsætninger, omfang og effekter  

 

2.1. Generelle forudsætninger 

Beregningerne udføres efter de metoder, som er beskrevet i Finansministeriets og Energisty-

relsens vejledninger.  

 

Vedrørende variablerne samfundsøkonomiske priser, energi- og CO2-afgifter og CO2-

koefficienter er datakilden Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 

omregnet til 2012-priser hvor relevant.  

 

Den samfundsmæssige kalkulationsrente er antaget at være 4 pct. 

 

 

2.2. Specifikke forudsætninger for komponentkrav for vinduer 

 

Den centrale energifysiske størrelse for komponentkrav for vinduer er energitabet eller ener-

gigevinsten i gennem vinduet i løbet af et år. Når det er koldere udenfor end indenfor, vil der 

være et energitab som følge af varmetransmission. Når solen skinner, vil der imidlertid være 

en modgående strøm af lysenergi, der vil være med til at varme en bygning op. Energigevin-

sten opgøres i kWh pr. år pr. kvadratmeter vinduesareal inkl. karm. Størrelsen kaldes Eref. I 

det gældende bygningsreglement fra 2010 er kravet til nye vinduer, at Eref skal være mindst -

33 kWh pr. m2 pr. år. I tabel 0 er de aktuelt forventede komponentkrav vist i de kommende 

planlagte revisioner af bygningsreglementet.  

 

Som det ses af første række i tabellen forventes reglerne revideret, så der fra 2020 lige netop 

ikke tabes energi i de nye vinduer. Imidlertid kan der allerede i dag produceres vinduer med 

en positiv energigevinst, og oplysninger fra enkelte vinduesproducenter og -forhandlere peger 

på, at gevinsten for de bedste vinduer er omkring 15 kWh pr. m2 pr. år. 
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Tabel 0.  Aktuelle og forventede komponentkrav til vinduers energigevinst, og mulig 

yderlig stramning, kWh pr. m2 pr. år.  

 Bygningsreglement 

2010 

Bygningsreglement 

2015 

Bygningsreglement 

2020 

Aktuelle og forventede kompo-

nentkrav til vinduers energigevinst 

-33 -17 0 

Yderligere stramning til   -5 15 

Effekt af yderligere stramning  12 15 

 

Prisforskellen på et vindue med Eref på hhv. -33 og +15 kan skønnes til omkring 215 kr. pr. 

m2 vindue. Meromkostningen er beregnet på baggrund af prisen på et standard vindue, Denne 

pris er så korrigeret med en procentsats for et bedre vindue, og den pågældende procentsats er 

oplyst fra to vinduesproducenter (ca. 20%). Energibesparelsen bliver (for en typisk fjernvar-

mekunde) 48 kWh/år*0,87 kr./kWh = 42 kr./år, og de bedste vinduer frem for den aktuelle 

standard har derfor en simpel tilbagebetalingstid på kun godt 5 år. 

 

Det skønnes, at merprisen på vinduer reduceres fra 215 kr. pr. m2 vindue med faktorer, der 

svarer til de reducerede gevinster ved yderligere stramninger fra hhv. 2015 og 2020, dvs. med 

faktorerne 12/48 og 15/48. 

 

Indfasning af de skærpede krav kan ske under hensyn til danske virksomheder, idet 21 vindu-

esproducenter allerede nu kan levere vinduer svarende til 2015-kravet, og yderligere 2 virk-

somheder er allerede i stand til at levere vinduer, der honorerer de skærpede 2020-krav. 

 

Omfanget af nye vinduer, der købes hvert år til brug i Danmark kan skønnes ud fra Danmarks 

Statistiks varestatistik og udenrigshandelshandelsstatistisk, og fra skøn fra branchen mv. Der 

omsættes således for ca. 5. mia. kr. vinduer i Danmark, og prisen for en kvadratmeter vindue i 

aktuel standard kan skønsmæssigt opgøres til 1.100 kr. Således kan det skønnes, at der årligt 

sælges ca. 4,5 mio. kvadratmeter vinduer til brug i Danmark (det skal bemærkes at der er en 

væsentlig usikkerhed forbundet med dette skøn.). I Basisfremskrivning 2012 er den væsent-

ligste drivkraft bag energieffektivisering af bygningerne ændringer i Bygningsreglementets 

energikrav. I beregningerne er antaget, at dette omfang er konstant for alle de år, der regnes 

for, dvs. for 2013 til 2042. Herudover er antaget en vis markedsdrevet energieffektivisering. 

På den baggrund er antaget at 10% af vinduerne bliver udskiftet med energieffektive ruder 

uanset stramning af bygningsreglementets normer. 

 

Vinduerne er antaget at have en levetid på 30 år. 

 

Fordelingen af energireduktionen på energiart sker efter fordelingen af det samlede opvarme-

de bygningsareal på opvarmningsformer. 

 

2.3. Overordnede konsekvenser 

I tabel 1 er nogle overordnede resultater vist. Grundlæggende er effekten af tiltaget stor og 

rentabel. CO2-reduktionen i 2020 er på 79.000 tons.  

  



 

 Side 4 

Tabel 1.  Konsekvensskema – skærpede komponentkrav for vinduer 

  Enhed Tidspunkt Effekt 

    Investering, 2012 faktorpriser Mio. kr., NPV 2013 til 2042 2.789 

Drift og vedligehold, 2012 faktorpriser Mio.kr. NPV 2013 til 2042 Uændret 

Energibesparelse, 2012 faktorpriser Mio.kr., NPV 2013 til 2042 3.758 

        

Reduktion endelig energi 1000 GJ pr. år 2020 1.106 

         

3. Reduktion af drivhusgasser  

 

Reduktionen i CO2-udledninger er nogenlunde jævnt fordelt på kvoteområdet (i praksis sat lig 

med fjernvarmeområdet) og ikke-kvoteområdet. Fordelingen er antaget at svare til fordelingen 

af bygningsarealets fordeling på forskellige opvarmningsformer.   

 

Tabel 2. Reduktion af udslip af drivhusgasser i 2020, 1.000 tons CO2 

Område Reduktion af CO2 uden 

for kvoteområdet 

Reduktion af CO2 inden 

for kvoteområdet 

Samlet reduktion 

1000 tons 31 28 59 

 

 

4. Effekt på andre målsætninger 

 

Tiltaget bidrager til at opfylde mål om mindre energiforbrug. Samlet forventes en energibe-

sparelse på 1,1 PJ/år i 2020. 

 

Tiltaget reducerer fjernvarmeefterspørgslen og reducerer derfor afhængigheden af kraftvar-

meproduktion. Det gør det formentlig mindre vanskeligt at tilpasse elproduktionen til i højere 

grad at være baseret på vind.  

 

 

5. Opgørelse af de budgetøkonomiske omkostninger 

 

Der er for enkelthedens skyld set bort fra, at tiltaget også vedrører offentlige bygninger, og i 

beregningerne har tiltaget derfor kun budgetøkonomiske effekter for den private sektor og for 

staten (som følge af ændrede afgifter). 

 

Som forklaret indledningsvist er tiltaget privatøkonomisk rentabelt. I tabel 3 ses det således, 

at nutidsværdien af omkostningerne er negativ.  

 

 

Tabel 3.  Effekt for den private sektor af komponentkrav til vinduer 2013-2042, nutids-

værdi i mio. kr. ekskl. moms, akkumuleret over perioden 

Post Investeringer D&V Energiomkostninger Afgifter Nettoudgift 

 

2.787 

 

-3.758 -2.964 -3.933 

 

Statens budget påvirkes gennem lavere afgifter. 
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Tabel 4.  Effekt for staten af komponentkrav til vinduer 2013-2042, nutidsværdi i mio. 

kr. ekskl. moms, akkumuleret over perioden 

Post Investeringer D&V Energi Afgifter Nettoudgift 

    

-2.964 2.964 

 

 

 

6. Velfærdsøkonomisk analyse 

 

I tabel 5 er beregnet en samfundsmæssig gevinst ved komponentkravet (og følgelig en negativ 

CO2-skyggepris). Tiltaget giver økonomisk gevinst for husholdninger og erhverv selv uden 

afgifter, men aktørerne forventes alligevel ikke at gennemføre udskiftning med de mest ener-

giaffektive vinduer uden en skærpelse af komponentkravene. Dette skyldes manglende infor-

mation og at valg af vinduer ofte træffes af de håndværkere eller entreprenører der gennemfø-

rer projektet, og at der sjældent gennemføres en samlet beregning af brugerøkonomien af over 

hele vinduets levetid, og herunder af de forventede energiomkostninger. Tiltaget indføres så-

ledes for at overvinde informationsbarrierer.  

 

Tabel 5.  Opgørelse af velfærdsøkonomiske omkostninger og skyggepris, 2012 priser  

  

1. Investering, 

mio kr inkl. 

NAF 

2. Sparet 

energifor-

brug, mio kr 

inkl. NAF 

4. For-

vrid-

nings-

tab 

(20%), 

mio kr 

5. Værdi 

af side-

gevin-

ster, mio 

kr 

6. Nettoom-

kostning 

ekskl. side-

gevinster , 

mio kr 

7. Nettoom-

kostning 

inkl. sidege-

vinster, mio 

kr 

NPV, 2013-2042, 
Mio kr 3.695 4.979 1.284 593 -702 -691 

Reduktion af CO2, NPV 2013-2042, 1000 t CO2 

   
1.919 

Skyggepris inkl. sideeffekter, kr/t CO2 
   

-360 

Skyggepris ekskl. sideeffekter, kr/t CO2 
   

-366 

 

Da der er tale om et normtiltag der indebærer gevinster for husholdninger og erhverv, forven-

tes der ikke tab af konsumentoverskud og der er derfor ikke beregnet trekantstab. Tiltaget dre-

jer sig om overvindelse af informationsbarrierer. 

 

Forvridningstabet (dvs. arbejdsudbudsforvridning) er beregnet som 20 procent af det tabte af-

giftsprovenu for staten.  

 

 

7. Følsomhedsanalyser 

 

I tabel 6 er beregningerne frem til 2042 vist med alternative forudsætninger for kalkulations-

renten og for priserne på energi. 
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Tabel 6. Effekt på skyggepris og statsfinanser ved alternative forudsætninger  

 Reduktion 

CO2-ækv i 

2020 

Statsfinansiel 

effekt, annuitet 

2013-2042 

Skyggepris inkl. 

sideeffekter 

 

 1.000 ton Mio. kr. Kr./ton CO2 

Basisberegning 59 171 -360 

Følsomhedsanalyser:    

Diskonteringsrate 3 procent  59 183 -589 

Diskonteringsrate 6% 59 150 99 

10%  lavere energipriser 59 171 -101 

10% højere energipriser 59 171 -620 

 

 

8. Opsummering 

 

Det er både privat- og samfundsøkonomisk rentabelt at bruge vinduer med energistandard, der 

ligger ud over, hvad der i dag kræves i bygningsreglementet. Desuden er mængden af nye 

vinduer, der hvert år bruges, tilsyneladende meget stort, og der er derfor et stort potentiale i at 

bruge vinduer i god energistandard.  Årsagen til, at der ikke allerede vælges vinduer med den-

ne høje energistandard antages at være informationsbarrierer, som overvindes ved indførsel af 

skærpede normer for vinduer. Omfanget af sådanne informationsbarrierer er dog i realiteten 

ikke godt kendte, og tilsvarende er der usikkerhed om det vinduesareal der årligt skønnes ud-

skiftet. Der er derfor en væsentlig usikkerhed forbundet med vurderingen af potentialet for ef-

fekten af skærpede energikrav til vinduer.  

 

På denne baggrund er effekten af strammere krav til nye vinduer beregnet. CO2-skyggeprisen 

bliver negativ. Staten mister provenu fra reducerede energiafgifter.  

 

Klimaeffekt og samfundsøkonomi  

 Enhed Periode Effekt 

Reduktion af drivhusgasser 1.000 ton CO2 pr. 

år 

2020 59 

Samfundsøkonomisk omkostning    

 CO2-skyggepris inkl. sideeffekter Kr./ton CO2  2013-2042 -360 

 

 

Budgetøkonomiske omkostninger, annuitet pr år i mio. kr., 2012-priser 

Sektor Periode Effekt 

Statsfinansielle konsekvenser 2013-2042 171 

Husholdninger og virksomheder 2013-2042 -228 

 

Det er som nævnt tænkeligt, at beregningerne overvurderer potentialet for energibesparelser, 

set som effekt af krav i bygningsreglementet. Det skyldes, at den gode privatøkonomiske ren-

tabilitet i de bedre vinduer formentlig betyder, at en del aktører ville vælge de nye vinduer 

selv uden et krav i bygningsreglementet. Endelig er det skønnede omfang af vinduer, der om-

sættes hvert år, muligvis for højt, skønt det er baseret på officielle statistiske kilder.  

 


