
Højere håndværkerfradrag er 

oplagt mulighed for boligejere  
 

Med Finansloven for 2021 er håndværkerfradraget hævet markant, og derfor kan det 

betale sig for boligejere at fremrykke planerne om at skifte ruder i vinduer og døre, 

som er den nemmeste form for energiforbedring. I 2021 kan man nemlig få fradrag 

på op til hele 25.000 kroner på udgifter til håndværkere     
 

Er man boligejer, er det nu, man skal kigge nærmere på, om boligen trænger til en kærlig hånd. I 2021 er der 

nemlig en oplagt mulighed for at få nye ruder i vinduerne og døre eller sat forsatsvinduer i af professionelle, 

men til en billigere pris. I år er håndværkerfradraget nemlig steget.    

 

Finansloven for 2021 indeholder en markant udvidelse af boligjobordningen, som giver private fradrag for 

udgifter til håndværkere og service. Håndværkerfradraget er næsten fordoblet fra 12.800 kr. til 25.000 

kroner, mens servicefradraget næsten firedobles fra 6.400 kr. til ligeledes 25.000 kroner. 

- Boligejerne kan nu få dækket en stor del af håndværkerudgiften til udskiftning af ruder i døre og vinduer, 

og så er der endda også plads til et fradrag for vinduespudsningen, siger sekretariatschef Poul Henrik 

Madelung fra Glarmesterlauget. 

 

Nye ruder til vinduer og døre er ren gevinst 

Det højere fradrag er kun vedtaget for 2021, og derfor opfordrer glarmestrene til, at boligejerne allerede nu 

begynder at planlægge, hvad de vil bruge håndværkerfradraget i 2021 til. I år er der nemlig gode muligheder 

for at få en stor del af udgiften dækket af et fradrag i skatten. 

- Boligejerne skal være opmærksomme på, at det er nu, de skal reagere. Den lokale glarmester kommer 

gerne ud og giver gratis rådgivning og tilbud, men vinduer og døre er meget individuelle fra bolig til 

bolig, så der er en vis leveringstid, lyder det fra Poul Henrik Madelung, der tilføjer: 

- Nye ruder er faktisk den nemmeste form for energiforbedring og giver straks bedre komfort i stuen. 

Derudover kan glarmesteren lave arbejdet udefra uden at påvirke resten af boligen som ved skifte af hele 

vinduet. 

 

Besparelser i energiforbruget 

Er man i tvivl om, hvornår det bedst kan betale sig at gå i gang med energirenoveringen, har glarmestrene en 

klar opfordring. Gør det hurtigst muligt. Både fordi det kan betale sig at energirenovere, men også fordi man 

ikke ved, hvor højt fradraget kommer til at være til næste år.    

- Boligejerne skal tænke på, at selvom investeringen i nye ruder til vinduer og døre er en udgift lige nu, så 

betaler det sig i længden. Et typisk hus med 20 år gamle ruder kan spare mindst 3.000 kroner om året på 

energiforbruget ved at skifte ruder. Samtidig ved vi intet om, hvordan boligjobordningen kommer til at 

se ud i 2022, så derfor er det en rigtig god idé at benytte sig af muligheden nu, understreger Poul Henrik 

Madelung. 

 

Fakta om Glarmesterlauget 

• Glarmesterlauget har flere end 200 medlemmer, som dækker hele landet. Find din lokale glarmester på 

www.glarmesterlauget.dk/find-din-glarmester/  

• En glarmester er faglært specialist i glas og vinduer og kan hjælpe med alt fra store glasfacader til 

indramning af malerier. 

• Glarmesterlaugets Garantiordning dækker op til kr. 200.000. Se mere på www.glasmedgaranti.dk. 

http://www.glarmesterlauget.dk/find-din-glarmester/


• Man kan få information om tilskud til energiforbedring på Glarmesterlaugets website: 

https://glasmedgaranti.dk/viden/tilskud-til-energiforbedring/  

 

Kontakt og yderligere information: 

• Poul Henrik Madelung, Glarmesterlauget i Danmark, mobil 20 51 70 88, mail phm@glarmesterlauget.dk  

• Bureau for Glarmesterlauget: Lindskov Communication, 70 26 19 79, mail@lindskov.com  

 

Fotos: 

Udvalgte fotos er vedhæftet i høj opløsning og kan ligesom teksten anvendes frit. Flere kan fremsendes. 

 

  
 

Boligejeren bør altid spørge ind til 

hvilken garanti, der er på såvel ruder 

som montering. Det er vigtigt, hvis der af 

den ene eller anden grund opstår 

problemer efter monteringen. 

Glarmesterlaugets medlemmer giver en 

udvidet garanti på alt arbejde. På den 

måde er man sikret mod uheld eller fejl. 

Det er i 2021, at boligejeren skal i gang. 

Håndværkerfradraget har aldrig været 

bedre, fortæller sekretariatschef Poul 

Henrik Madelung fra Glarmesterlauget. 

Boligejerne skal tænke på, at selvom 

investeringen i nye ruder til vinduer, 

døre eller forsatsvinduer er en udgift lige 

nu, så betaler det sig i længden. Et typisk 

hus med 20 år gamle vinduer kan spare 

mindst 3.000 kroner om året på 

energiforbruget ved at skifte vinduerne. 

Samtidig ved vi intet om, hvordan 

boligjobordningen kommer til at se ud i 

2022, så derfor er det en rigtig god idé at 

benytte sig af muligheden nu, 

understreger Poul Henrik Madelung. 

 

 

 

 

 

 

Ønsker du teksten som word-dokument eller har du behov for, at vi sender dig billederne,  

så kontakt os endeligt på info@glarmesterlauget.dk.  
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