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Brug håndværkerfradraget på vinduer nu 
- og spar penge på montering og varmeregning 
 
Det er ved at være sidste chance for at gøre brug af 
Bolig Job ordningen, populært kaldet 
håndværkerfradraget. Denne ordning ser ud til at 
stoppe d. 31. december 2014 og bliver næppe 
forlænget. 
For dig som boligejer af villa, sommerhus eller fritidshus betyder ordningen, at du pr. person i 
hustanden over 18 år kan fradrage 15.000 kr. for arbejdslønnen på udskiftning af vinduer, 
terrassedøre og yderdøre. 
Det vil sige, at du gennemsnitligt sparer netto ca. 5.000 kr. ved fradraget, så længe ordningen 
gælder. Arbejdet skal være udført inden den 31. december 2014. 
Se, hvordan du får tilskud her: http://www.bolig-job-ordning.dk/ 
 
Muligheder for flere tilskud 
Mange energiselskaber og kommuner yder forskellige tilskud i forbindelse med udskiftning af 
vinduer, terrasse- eller yderdøre, f.eks. tilskud for den faktisk opnåede energibesparelse. 
- Derfor er det en god idé at kontakte dit lokale energiselskab eller kommunen, før du går i gang 
med udskiftningen, for at se om du kan opnå yderligere tilskud, siger direktør Johny H. Jensen fra 
vinduesproducenternes brancheforening, VinduesIndustrien. 
 
Loven om energivinduer forventes strammet i 2020 
Som loven er i dag (ifølge Bygningsreglement BR10), skal man ved udskiftning af vinduer som 
minimum isætte produkter svarende til et C-mærket vindue. 
- Men med den gældende mulighed for skattefradrag, udsigt til en øget boligværdi samt en pæn 
besparelse på varmeregningen, så er det NU, der er god mening og økonomi i at udskifte til, hvad 
der svarer til A-mærkede produkter. Det forventes nemlig at blive lovkrav i 2020, og så kan man 
lige så godt spare penge ved at gøre det nu, siger Johny H. Jensen. 
VinduesIndustrien vurderer, at en udskiftning af alle vinduer og døre på et almindeligt parcelhus 
kan give en varmebesparelse på ca. 4-5.000 kr. om året i 30-40 år. 
 
DVV-mærkede vinduer garanterer kvalitet 
Alle VinduesIndustriens ca. 65 medlemsvirksomheder er underlagt certificeringsordningen DVV. 
Det betyder, at elementerne er fremstillet efter særdeles strenge kvalitetskrav. Det drejer sig bl.a. 
om krav til overflader, holdbarhed, funktioner m.m. 
Boligejere, der vælger DVV-mærkede vinduer og døre, får samtidig en fuld 5 års produktgaranti. 
Dermed træder branchens unikke forsikringsdækkede garantisikring til i tilfælde, hvor en 
producent ikke kan eller vil leve op til garantiforpligtigelsen. 
 
Optimeret lysindfald, indeklima og komfort 
Når man vælger nye vinduer, er det vigtigt, at husets vinduesarkitektur opretholdes, da man ellers 
risikerer en forringet æstetik og boligværdi. Derfor er opfordringen fra VinduesIndustrien at tage 
en kyndig fagmand med på råd. 
- Nye vinduer giver et bedre indeklima og komfort, og i forbindelse med en udskiftning kan man 
ofte med fordel udvide dagslysindtaget, for det øger boligværdien, siger Johny H. Jensen. 
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