
Stigende gaspris gør 
energioptimering til god forretning 
for boligejere  
 
I år er gasprisen eksploderet, og dermed står de 400.000 boligejere, der 
benytter sig af gas til opvarmning af boligen, foran en potentiel meget dyr 
vinter. Vil man spare energi og mindske sit klimaaftryk, er det en god idé at 
gennemgå boligen for mulige energioptimeringer. En god begyndelse er døre og 
vinduer, råder glarmestrene.     
 
Med en seksdobbelt stigning i gasprisen det seneste år ser de danske boligejere ind i en potentiel dyr 
vinter. Bliver de kommende vintermåneders kolde, betyder det, at de 400.000 danske boligejere, der 
fyrer med gas, skal have ekstra mange penge op af lommen for at kunne holde varmen.  
 
Derfor er det nu, man skal kigge på at energioptimere sit hjem. Og selvom det umiddelbart er 
indlysende, at man bør skifte sit gasfyr ud med en varmepumpe, kan man med fordel kigge på et 
billigere alternativ – nemlig at sikre sig, at den dyre varme ikke forsvinder ud gennem utætte døre og 
vinduer.  
- Energioptimering kan naturligvis altid betale sig, men navnlig nu, hvor de kolde og dermed dyre 

måneder banker på, er det en god idé at sikre sig, at man ikke fyrer for gråspurvene. I den 
forbindelse kan man altid kontakte sin lokale glarmester, der kan hjælpe en med rådgivning, og 
måske få skiftet de ruder og vinduer, der har set bedre dage, siger sekretariatsleder i 
Glarmesterlauget, Poul Henrik Madelung.  

 
Husk håndværkerfradraget 
Det kan altså godt betale sig for boligejerne at sikre sig, at deres døre og vinduer ikke har passeret 
sidste anvendelsesdato – især inden årsskiftet. Lige nu er det nemlig stadig muligt at få fradrag i 
skatten gennem Boligjobordningen. Håndværkerfradraget og servicefradraget ligger i 2021 på 25.000 
kroner, men man skal huske, at det kun gives for arbejde, der bliver udført i år. Derfor er det nu, 
boligejerne skal rykke.  
- Det er et betydeligt fradrag, man kan få ved at få en glarmester til at udskifte sine gamle ruder eller 

vinduer og døre. Derfor kan det ikke understreges nok, at det vil være en god forretning for 
boligejere at få sikret, at døre og vinduer er tætte netop nu, påpeger Poul Henrik Madelung.   

 
Kom i gang nu 
Er man stadig i tvivl om, hvornår det bedst kan betale sig at gå i gang med energioptimeringen, har 
glarmestrene en klar opfordring. Gør det hurtigst muligt. Både fordi det kan betale sig at 
energioptimere, inden vinterkulden for alvor sætter ind, 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. Da vi endnu ikke ved, om håndværkerfradraget bliver fjernet fra 
næste år, er det oplagt, at boligejerne bruger den nuværende mulighed for fradrag til at 
energioptimere. Men det er vigtigt at påpege, at man skal gå i gang nu, for en vis leveringstid på 
nye døre og vinduer må man forvente, understreger Poul Henrik Madelung.  

 
 
 



 
Fakta om Glarmesterlauget i Danmark 
 Glarmesterlauget i Danmark er arbejdsgiver- og brancheforening for de danske glarmestre.  
 Glarmesterlaugets omkring 200 medlemmer er fordelt over hele landet og spænder fra store 

enterprise-virksomheder til små enkeltmands-virksomheder. 
 Medlemmernes forretningsspecialer spænder vidt, lige fra autoruder, forsatsvinduer, 

indbrudssikring, altaner, døre og indgangspartier, ovenlys, orangerier og drivhuse, badeværelser, 
dekoreret glas, indramninger til malerier og fotos samt interiørløsninger af forskellig art. 

 Glarmesterlaugets Garantiordning dækker op til kr. 200.000. Se mere på www.glasmedgaranti.dk. 
 
Yderligere information: 
 Glarmesterlauget, Gothersgade 160, 1123 København, tlf 33 13 65 10 www.glarmesterlauget.dk  

Sekretariatsleder, Poul Henrik Madelung, mail phm@glarmesterlauget.dk, direkte tlf. 36 98 62 61 
 Bureau for Glarmesterlauget i Danmark: Lindskov Communication, 70 26 19 79, 

mail@lindskov.com  
 
Fotos og videodebat: 
 Udvalgte fotos er vedhæftet i høj opløsning og kan ligesom teksten anvendes frit. Flere kan 

fremsendes. 
 

 
I år er gasprisen eksploderet, og dermed ser 
de 400.000 boligejere, der benytter sig af 
gas til opvarmning af boligen ind i en 
potentiel meget dyr vinter. Vil man strække 
lidt på varmen, kan det derfor være en god 
idé at gennemgå boligen for mulige 
energioptimeringer. Et godt sted at starte er 
med døre og vinduer. 

Energioptimering kan naturligvis altid 
betale sig, men navnlig nu, hvor de kolde og 
også dyre måneder banker på, er det en god 
idé at få sikret sig, at man ikke fyrer for 
gråspurvene. I den forbindelse kan man altid 
kontakte sin lokale glarmester, der kan 
hjælpe en med at rådgive om og få skiftet de 
ruder og vinduer, der har set bedre dage. 
 

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. 
Derudover kan man få et 
betydeligt fradrag ved at 
få en glarmester til at 
udskifte sine gamle 
vinduer og døre inden 
årsskiftet, siger 
sekretariatsleder i 
Glarmesterlauget, Poul 
Henrik Madelung. 

 


