
 

Det Lette Valg 
-En guide til nye vinduer og døre 
 
Det kan for mange, virke som et uoverskueligt projekt, at skulle udskifte de gamle 
vinduer og døre, dette skyldes ofte at udskiftning af vinduer og døre er noget man 
kun foretager få gange i sit liv. Men det behøver ikke at være svært eller 
uoverskueligt. 
 
Denne guide er lavet til at skabe et simpelt overblik over hvad man skal tage i 
betragtning og hvordan man får dækket det ønskede behov.  
 
Hvornår skal vi skifte vinduer? 
Der er stor sandsynlighed for at dine nuværende vinduer er produceret i træ. Med 
træ skal man helst tjekke hvert eneste år om der er råd, svamp eller andre typer 
misdannelser. Hav specielt fokus på de vinduer der vender mod syd eller de vinduer 
i din bolig der er udsat for mest sollys. Hvis du på forhånd kan sige at du ikke har 
været den type der har behandlet dine vinduer jævnligt, er det næsten sikkert at 
solens stråler har sat sine mærker.  
Modsat sydvendte vinduer har nordvendte vinduer større sandsynlighed for at tage 
imod fugt, pga. den manglende sol. Hvilket typisk vil resultere i råd og svamp.  
 

- Tid til udskiftning  
Vær opmærksom på om træet i dine vinduer er blevet blød eller om der er revner i 
vinduer, skjolder eller misfarvninger. En anden ting er, hvis du oplever træk omkring 
vinduet eller at det begynder at binde i åben/lukke funktionen.  
Så er det ved at være tiden til at få skiftet vinduer. 
 

- Renovering af huset 
Hvis man alligevel skal i gang med en større renovering af sit hus, udskiftning af tag, 
hulmursisolering etc, kan der være værdi i at medtænke vinduer og døre som en del 
af renoveringer. Med energitilskuddet og håndværkerfradrag samt den fremtidige 
besparelse på varmeregningen, er der økonomiske fordele.  
 

- Indbrudssikring 
Antallet af indbrud i hjemmet sker desværre og især når der ikke er nogen hjemme. 
De fleste indbrud foregår gennem vinduer og terrassedøre, det kan derfor være en 
god ide at øge indbrudssikkerheden på vinduer og døre på stueplan. 
Vinduer i plast er  
 
 
 



 

Hvad skal vi vælge? 
 

- tag udgangspunkt i din bolig 
Og find så ud af hvad der er vigtig for jer. Er målet at få mere lys ind eller at det skal 
ligne det gamle? 
 
Typehus, villa, rækkehus eller bondehus, der findes mange forskellige typer af huse 
og derfor findes der også forskellige løsninger af vinduer og døre. Der er med 
sikkerhed en arkitekt der på et tidspunkt har siddet og tænkt store tanker omkring 
lige netop jeres hus, så se på det eksisterende udtryk og vurder om det “kan” 
ændres eller om man skal bevare det æstetiske udtryk. 
 
Bygningsreglementet har med sikkerhed ændret sig siden de gamle vinduer blev sat 
i, derfor er der også andre aspekter der skal tages i betragtning. F.eks. må der ikke 
laves vinduer med gennemgående sprosser, så man bygger nu vinduer med 
klæbesprosser, således at det stadigt er æstetisk pænt, men med en stor rude.  
Bygningsreglementet bliver kontinuerligt ændret mod at skabe mere miljøvenlige 
løsninger til byggeri. Hvorfor det netop kan være en god ide at tænke over hvordan 
man kan udnytte de andre fordele der er i det.  
 

- Udnyt markedet og få mere lys 
De nye profiler er smallere og giver derfor optimale muligheder for at få mere 
naturligt lys ind i boligen. Og med energiglas vil varmetabet minimeres, hvilket i 
sidste ende vil give en energibesparelse.  
Så hvorfor ikke udnytte at profilerne er blevet smallere og at det netop er muligt, at få 
mere naturligt lys ind i boligen gennem eksisterende murhuller.  
 

- Glas og ruder 
Der findes indtil 2020 2 slags ruder på markedet, 2 lags og 3 lags. Efter 2020 skal 
alle udskiftninger af vinduer være med 3-lags glas.  
Hvis i har en bolig der ikke er helt tæt som nye huse er, så vil det ikke gavne med 3 
lags glas. Der vil det ikke give nogen mening at ofre ekstra penge på en ekstra 
isolerende energirude når resten af boligen ikke er tæt. Derfor kan der for jer, være 
værdi i at vælge 2-lags energirude. 
 

- Ornamentglas 
Ved badeværelset og toilettet kan du med fordel vælge ornamentglas. Det er glas 
der ikke kan ses igennem men stadig giver lys til rummet. 
 
 
 
 



 

- Solafskærmende glas 
Hvis du har større vinduespartier der vender mod syd, kan solafskærmende glas, 
være med til at kontrollere temperaturen i rummet og du bliver samtidig fri for at 
skulle rulle ned eller trække for. 
 

- Lyddæmpende glas 
Hvis din bolig ligger i et område med støjrisiko, som industri eller en større trafikeret 
vej, kan du virkelig optimere dit indeklima med et lyddæmpende glas.  
Det lyddæmpende glas kan være med til at tilføre ro og behagelighed til et rum. 
 

- Sikkerhedsglas 
Ved sikkerhedsglas forstås, glas der beskytter mod personskade. Sikkerhedsglas fås 
i to typer, hærdet glas og lamineret glas. Det hærdede glas vil ved brud, granulere 
glasset i små ufarlige stykker, samtidig er det mere modstandsdygtigt. Det 
laminerede glas er dækket med en folie og vil ved brud, holde på de fleste 
glasstykker.  
Sikkerhedsglas anvendes ofte ved større glaspartier der når helt ned til gulvet. 
 
 
Hvad skal det koste? 
 
Det er ingen hemmelighed at udskiftning af vinduer og døre, er en udgift i den større 
ende, derfor er det en god ide at tænke langsigtet og tænke i materiale.  
Langtidsholdbare materialer som plast, kernetræ og træ/alu, er på lang sigt den 
bedste investering. Vinduerne vil holde i langt flere år, end hvis man køber den 
billigere løsning af fyrretræ, som også er den dårligst isolerende og energimæssige 
investering. 
 
Blandt de tre, er plast den billigste løsning, men ikke den dårligste, plast har bare 
nogle enestående egenskaber. Plast er bedst isolerende og er mindst 
varmeledende, hvilket giver den højeste energimæssige optimeringsevne. Så med 
en lavere energiregning, længere levetid og billigere langsigtet pris, er plast en rigtig 
god og billig løsning. 
 
Der er også muligheder for at “reducere” prisen på din udskiftning. Med 
håndværkerfradraget og energitilskud er det i regeringens og den almenes interesse 
at skabe miljømæssige forandringer og forbedringer. Derfor vil man gerne “belønne” 
energioptimerende renoveringer. 
Disse tilskud og fradrag kan være med til at sænke “prisen” i helheden, hvilket man 
bør tage med i det omfang at man har mulighed for det. 
 
 



 

- Søg Energitilskud 
 
Når du skal skifte vinduer på din gamle bolig, kan du få både energitilskud og 
håndværkerfradrag. Faktisk er udskiftning af vinduer i toppen af listen af de 5 
energirenoveringer der giver de største tilskud. 
 
Meningen med bidraget til energireducerende renoveringer er at få danskernes 
samlede energiforbrug reduceret. Derfor kan alle søge det. 
 
Det er forskelligt fra energiselskab til energiselskab hvor kr du kan få for hver af dine 
sparede kilowatt-timer. Det ligger typisk mellem 25 - 35 øre pr sparet kilowatt-time. 
Satsen afhænger af markedsprisen på det gældende tidspunkt. 
 
Beløbene kan variere alt efter størrelsen på renoveringen. 
Flere energiselskaber kræver et administrationsgebyr. 
Derfor kan det være en god ide at tjekke priser og gebyre hos de forskellige 
energiselskaber, når du så har fundet det rigtige selskab, skal du typisk udfylde en 
ansøgningsformular online. 
 
Det er vigtigt at du husker at: 

● aftalen med energiselskabet skal underskrives inden du underskriver 
kontrakten med håndværkeren og før at materialerne købes og arbejdet 
påbegyndes. 

● du kun må få tilskud fra 1 selskab. Får du fra flere selskaber, skal du betale 
tilbage 

● du kan søge om tilskud til forskellige projekter og forskellige typer tilskud til 
samme bolig 

● Der er ikke et maximum på tilskudsbeløb pr. bolig 
● Hvis du har en godkendelse om tilskud, må du gerne udføre arbejdet selv, 

dette kræver dog at du har fået tilsagn fra et energiselskab og at du kan 
udarbejde den nødvendige dokumentation 

● Energitilskuddet er ikke skatte- eller momspligtigt 
 
 

- Håndværkerfradrag 
 
Du skal angive fradraget på www.tastselv.skat.dk hvor du under menupunktet 
“indberet servicefradrag” kan indtaste arbejdslønnen uden moms.  
 
Din udbetaling vil så ske via et forhøjet fradrag der vil blive fordelt ud over årets 
resterende måneder. 
 

http://www.tastselv.skat.dk/


 

I 2016 og 2017 er fradraget 18.000 kr. pr. person over 18 år i husstanden. Af de 
18.000 kr. er 6.000 kr. øremærket til serviceydelser og de sidste 12.000 kr. er 
øremærket til håndværkerydelser. 
Du kan altså maksimum få 6.000 kr. i fradrag for serviceydelser og maksimum få 
12.000 kr i fradrag for håndværkerydelser - det er 2 helt separate puljer af penge.  
 
Hvis man fx er 2 samboende/ægtefæller og 1 søn/datter over 18 år, kan man altså 
udnytte et fradrag på 54.000 kr. (3 x 18.000 kr.). 
Hjemmeboende børn eller andre, der ikke er ægtefæller, selv betale for det arbejde, 
de får fradrag for.  
 
NB: Du kan maksimalt få 36.000 kr. pr. husstand +18.000 kr. for antallet af 
hjemmeboende børn over 18 år. Du får altså ikke støtte for ekstra voksne der bor, 
eller har folkeregisteradresse i din husstand, men de kan selv få et fradrag for 
arbejde, som ligger inden for deres råderet, og som de selv betaler for.  
 
Du kan læse mere om håndværkerfradraget på http://www.haandvaerkerfradrag.dk/ 
 
 
Hvad får vi ud af det? 
 

- Det naturlige sollys er et succeskriterie for at få det bedste ud af dit hjem. 
 
Med energivinduer får du mere naturligt sollys ind i dit hjem og samtidig sparer du på 
energiregningen.  
Ved at få mere lys ind, får du et rum til at virke større, lyst og mere behageligt at 
opholde sig i, modsat giver mindre lys effekten af indelukkethed. Det er det vi kalder 
godt indeklima.  
Energi 
ruden er med til at sikre det gode indeklima, ved at minimere varmetabet. 
 

 
 
 
 
 

 
 

- Varmetabet minimeres ved at 
lukke sollyset ind i boligen og 
reflektere varmen tilbage i 
boligen  

 
 
 
 
 

http://www.haandvaerkerfradrag.dk/


 

Ved udskiftning af vinduer, får du oftest også den nyeste udvikling inden teknologi og 
funktionalitet. Kvalitet i greb og lukkefunktioner, ventilationsmuligheder i karme med 
klikfunktion, energioptimerede termoruder, optimalt lysindfald, minimering af 
vedligeholdelse, øget tyverisikring, pænere finish og slanke profiler.  
 
Når du vælger vinduer i plast får du ekstra gode egenskaber, som du ikke får i andre 
materialer.  
 

● Plast er som materiale det mindst varmeledende af materialer til 
vinduesproduktion, dette gør at du får et minimalt varmetab. 

● Plast har en høj brandsikkerhed og har en selvslukkende effekt. 
● Der er minimum vedligeholdelse, hvilket vil sige at vinduet kun skal vaskes af i 

tilfælde af smuds og snavs, hvor trævinduer vil skulle behandles med olie og 
beskyttelse. 

● Profilerne er miljøvenlig, de er lavet af genanvendelig plast. 
 
 
 
 
 


