
DGNB-CERTIFICERING

BÆREDYGTIG BELYSNING  
I DGNB-CERTIFICERET BYGGERI



Nu kan belysning også bidrage til DGNB-certificeringen 

Størstedelen af alle nye LED armaturer designes i dag til at skulle smides ud 
efter brug. Inspireret af verdensmål nr. 3, 7 og 12 har Fischer Lighting i stedet 
udviklet et bæredygtigt lyskoncept, der giver bedre indeklima og arbejdsmiljø. 
Det er godt for både sundhed og produktivitet, og nu kan vi ovenikøbet sætte 
tal på effekten.

Fischer Lighting kan bidrage til en DGNB-certificering med point inden for en 
række kriterier. Antallet af point vil variere fra byggeri til byggeri. 

I samarbejde med Viegand Maagøe og MOE har Fischer Lighting udviklet en 
dokumentationspakke, som gør det lettere for auditorer at beregne vores 
løsningers specifikke bidrag til de forskellige kriterier i DGNB-certificeringen.

DGNB-certificeringen består af fem kategorier, som hver omfatter en 
række kriterier. Fischer Lighting kan bidrage til alle fem kategorier, men 
især inden for Miljøkvalitet kan vi gøre en forskel. 

Proceskvalitet:                       
Miljøkvalitet: 
Økonomisk kvalitet:  
Social kvalitet:   
Teknisk kvalitet:

2,2 % af 10 % 
16,8 % af 22,5 %

9,6 % af 22,5 % 
8,7 % af 22,5 %

9 % af 22,5 %
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Fotos: Humphrey Muleba, Unsplash.org 

HVAD ER DGNB? 

DGNB er en certificeringsstandard for bæredygtige 
bygninger. Certificeringen lægger vægt på miljømæssige, 
økonomiske og sociale forhold. 
Non-profit-organisationen Green Building Council Denmark 
står bag den danske version af DGNB. 

Mere information om DGNB kan findes her: 
https://www.dk-gbc.dk



Billede 

Fischer Lighting giver point til DGNB-regnskabet 

Hvert år kasseres millioner af ellers velfungerende lamper til fordel for 
nye LED armaturer. Vi mener ikke, at der er nogen grund til at smide ud, 
hvis man i stedet kan forny og få noget, der er bedre og holder længere. 
Ved at genbruge eksisterende lysarmaturer kan man spare helt op til 42% 
CO2 i forhold til at købe nye lysarmaturer, og det er ofte billigere end at 
købe nyt. 

Fischer Lightings bæredygtige tilgang til belysning gør det til et attraktivt 
valg, som også kan give point til DGNB-regnskabet. 

Fischer Lighting kan bidrage til alle de kriterier, som er listet i tabellen til 
højre. Det specifikke antal point, som Fischer Lighting kan bidrage med, 
afhænger af det enkelte byggeri. 

Proceskvalitet
PRO 1.5 Vejledning om vedligehold og brug i bygningen 1,1 %

PRO 2.2 Dokumentation af kvalitet i udførelsen 1,1 %

Miljøkvalitet

ENV 1.1 Livscyklusvurdering - Miljøpåvirkning 7,9 %

ENV 1.2 Miljøricisi til byggevarer 3,4 %

ENV 2.1 Livscyklusvurdering - Primærenergi 5,5 %

Økonomisk 
kvalitet ECO 1.1 Bygningsrelaterede levetidsomkostninger 9,6 %

Social kvalitet

SOC 1.2 Indendørs luftkvalitet 2,6 %

SOC 1.4 Visuel komfort 2,6 %

SOC 1.5 Brugernes muligheder for styring af indeklimaet 1,7 %

SOC 1.7 Tryghed og sikkerhed 0,9 %

SOC 2.3 Forhold for cyklister 0,9 %

Teknisk kvalitet

TEC 1.4 De tekniske systemers tilpasningsevne 3,0 %

TEC 1.5 Bygningens vedligehold og rengøringsvenlighed 3,0 %

TEC 1.6 Egnethed med henblik på nedtagning og 
genanvendelse 1,5 %

TEC 1.8 Dokumentation med miljøvaredeklarationer 
(EPD) 1,5 %

VI HAR DOKUMENTATIONEN – KONTAKT OS

Det specifikke antal point, som Fischer Lighting kan bidrage 

med, vil variere fra byggeri til byggeri. Vi har den nødvendige 

dokumentation parat og gør det nemt for dig.  

Ring til os og få en snak om mulighederne.



>> En bygnings aftryk er summen af de materialer, der former den. 

Derfor er byggevareproducenternes aktive valg om let tilgængelig dokumentation af deres produkter og 

fokus på bæredygtig udvikling af stor betydning for kvaliteten af det færdige byggeri. 

Som DGNB-konsulent giver det mig mulighed for tidligt at kunne levere velunderbygget rådgivning, så 

der kan træffes de optimale valg for kunden og projektet.

Stine Brink Rasmussen

DGNB-konsulent, energi- og indeklimarådgiver 

MOE A/S                                      



Fischer Lighting 
Skjulhøj Allé 46 

DK-2720 Vanløse
Tlf.: (+45) 78 79 72 78

info@fischer-lighting.com
www.fischer-lighting.com

Om Fischer Lighting
Hos Fischer Lighting genbruger vi eksisterende lysarmaturer og producerer bæredygtige LED 
løsninger, som tilbyder al den funktionalitet, lyskvalitet og energibesparende teknologi, man 

finder hos almindelige LED armaturer. 

Derudover kan vi installere den nyeste sundhedsfremmende LED teknologi, som skaber sundere 
og mere produktive mennesker. Vi arbejder med førende arkitekter og kan ikke kun opgradere 

teknologien, men også designet, så man får et helt nyt æstetisk udtryk.

Vi tilpasser løsningerne til jeres armaturer, lokaler og æstetik
At forny er bedre for miljøet og oftest nemmere og billigere end at købe nyt. Derfor producerer 
vi LED løsninger, til indbygning i eksisterende armaturer, og som tilbyder al den funktionalitet, 

lyskvalitet og energibesparende teknologi, man opnår med moderne LED. 

Når det ikke er muligt at genbruge de eksisterende armaturer tilbyder vi nye og bæredygtigt 
designet armaturer, udviklet i samarbejde med førende arkitekter.

VÆLGER DU VORES LØSNINGER, VÆLGER DU EN GRØNNERE FREMTID

OUR CONTRIBUTION TO A BRIGHTER FUTURE 


