OPDATERING AF
BYGNINGSREGLEMENT 2018
NYE KRAV TIL VINDUER OG DØRE
Pr 1. juli 2020 kom der en opdatering af bygningsreglementet. Den betyder, at kravene til vinduer og døre
skærpes pr. 1. januar 2021. Som fagperson bør du være
bekendt med de nye opdateringer, så du kan hjælpe
dine kunder med at overholde reglerne.
Fra 1. januar 2021 gælder følgende:
> Vinduer skal opfylde et energikrav der hedder Eref = 0
kWh/m² pr. år. Med den gældende energimærkningsordning i 2020 svarer dette til energiklasse A.
> Døre med glas, samt skyde- og foldedøre skal opfylde
en U-værdi på 1,0 W/m²K. Døre uden glas skal 		
opfylde en U-værdi på 0,8 W/m²K.

> For sommerhuse og lignende ferieboliger fastholdes 		
kravet om en U-værdi på højest 1,8 W/m²K for døre og 		
vinduer. Dvs. her må de i 2020 gældende B-mærkede 		
elementer stadig anvendes, og her vil der ikke være et 		
krav til Eref-værdien.
> Det er forsat tilladt at anvende B-mærkede elementer, 		
hvis man som bygherre har ansøgt om byggetilladelse 		
senest den 31. december 2020.

Krav i overgangsfasen
1. juli - 31. december 2020

Gældende
fra 1. januar 2021

Eref -17 kWh/m² pr. år

Eref 0 kWh/m² pr. år

(Energiklasse B*)

(Energiklasse A*)

Højeste U-værdi 1,8 W/m²K

Højeste U-værdi 1,8 W/m²K

(Energiklasse B*)

(Energiklasse B*)

Døre med glas, foldedøre
og hæveskydedøre

U-værdi 1,5 W/m²K

U-værdi 1,0 W/m²K

Døre uden glas

U-værdi 1,4 W/m²K

U-værdi 0,8 W/m²K

Elementtype

Vinduer
Vinduer og døre til
sommerhuse

* Energimærkningsordning gældende i 2020

Byggetilladelse eller montagetidspunkt
- hvad gør sig gældende?
> For byggerier som kræver byggetilladelse er det
ansøgningstidspunktet som er gældende. Hvis du har
søgt inden 31/12-20, må du montere ”gamle” vinduer/
døre, ellers skal du opfylde de nye krav.
> Hvis der ikke er krav om byggetilladelse, er det
montagetidspunktet der er gældende. Du må derfor
ikke montere ”gamle” elementer efter 31/12-20 –
med mindre der er tale om sommerhuse.
Det er bygherres ansvar at overholde reglerne, men dit
ansvar som sælger at rådgive kunderne bedst muligt.
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