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Hvad er ”grøn istandsættelse” efter BoligJob-ordningen?© 

 

 
 

Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen  

www.v.dk 
  
 
BoligJob-ordningen blev i slutningen af 2015 forlænget med en ”grøn” 
ordning.   
 
Med BoligJob-ordningen er det muligt at opnå skattemæssigt fradrag for lønudgifter til  

serviceydelser, grøn istandsættelse og tilslutning til bredbånd i hjemmet eller i en fri-

tidsbolig. Det årlige fradrag er på 6.000 kr. for serviceydelser og 12.000 kr. for grøn 

istandsættelse og tilslutning til bredbånd i hjemmet.  

 

Formålet med overgangen til håndværkerfradrag for ”grøn istandsættelse” var at under-

støtte den grønne omstilling, øget bæredygtighed og klimindsatsen. Ændringen betød 

omvendt, at det hidtidige fradrag blev fjernet for de typer af arbejde, der - som det siges 

i lovforslaget - ”ikke har et grønt sigte”. Det er med andre ord ikke længere muligt at få 

et nyt køkken med skattemæssig fradragsret.  

 

 

Hvad er grøn istandsættelse? 
I lovforslaget til den nuværende ordning samt i et såkaldt bilag til loven er omtalt en 

række forskellige ydelser, der skal anses som grøn istandsættelse m.v., og som derfor 

giver mulighed for skattemæssig fradragsret for de lønudgifter, der er forbundet med 

ydelsen.  

http://www.v.dk/
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Energiforbedringer af boligen  
Grøn istandsættelse omfatter herefter for det første energiforbedringer af boligen, f.eks. 

isolering af tag, udskiftning af vinduer, yderdøre og terrassedøre, isolering af ydervægge 

samt isolering af gulv, herunder isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv.  

 

Grøn istandsættelse omfatter endvidere etablering af intelligente bygningsinstallationer, 

herunder bevægelsesfølere og dagslysfølere, da sådanne installationer ifølge lovforsla-

get kan spare på energiforbruget ved at automatisere elementer som varme, ventilation 

og lys. Som eksempel peges i lovforslaget på bygningsinstallationer med central CPU til 

styring af sluk-alt-funktion, styring af lys, varme og ventilation, herunder via fugt- 

og/eller CO2-følere og kontrolpaneler til overvågning af forbrug.  

 

Omfattet er også installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, herunder f.eks. 

radiatortermostatventiler, vejrkompenseringsanlæg, urstyring og udskiftning af radiato-

rer.  

 

Også udvendig eller rudeintegreret solafskærmning af vinduer og glasdøre, herunder 

montering af skodder, markiser, persienner, screens (udvendige rullegardiner) samt sol-

film anses som grøn istandsættelse, da solafskærmning kan reducere overophedning og 

dermed reducere energiforbruget til køling og ventilation. Indvendig solfilm er som ene-

ste indvendige solafskærmning også omfattet. 

 

 

Energiforsyning 

Grøn istandsættelse med adgang til skattemæssig fradragsret omfatter endvidere instal-

lation, reparation eller udskiftning af solfangere, solceller, husstandsvindmøller.  

 

Omfattet er også reparation eller udskiftning af gasfyrskedler, varmeanlæg som f.eks. 

solvarmeanlæg og fjernvarmeunits.  

 

Installation af varmepumper, der kan køle, samt luft til luft-varmepumper med og uden 

kølefunktion er ligeledes omfattet af den grønne BoligJob-ordning. At varmepumper 
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med kølefunktion er medtaget, skal ses i lyset af, at energibesparelsen ved at anvende 

varmepumper er så markant i sammenligning med f.eks. et eksisterende oliefyr eller el-

varme, at der ifølge lovforslaget spares energi, uanset om en varmepumpe kan køle eller 

ej. Etablering af jordvarme er også omfattet, og etableringen af hele jordvarmesystemet 

inkl. jordslanger anses for omfattet af ordningen.   

 

Installation eller forbedring af ventilation er ligeledes omfattet af ordningen, herunder 

installation af balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding.  

 

Derimod er reparation eller udskiftning af oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr 

og fastbrændselskedler ikke omfattet af den grønne BoligJob-ordning.  

 

BoligJob-ordningen kan dog anvendes ved reparation og forbedring af skorsten, f.eks. 

ved montering af røgsuger, ændring af skorstenshøjden samt etablering af partikelfilter 

eller en isolerende foring med henblik på at opnå en bedre forbrænding. Ordningen kan 

også anvendes i forbindelse med afmontering af en eksisterende brændeovn eller pejse-

indsats.  

 

Endelig kan der være grund til at nævne, at BoligJob-ordningen også omfatter energi-

rådgivning til energiforbedringer. Dette gælder dog kun, hvis der foreligger en skriftlig 

rapport som dokumentation for rådgivningsydelsen. Det er i den forbindelse præciseret i 

motiverne til loven om den grønne BoligJob-ordning, at det således ikke er tilstrække-

ligt med en blot faktura vedrørende energirådgivning.  Som et eksempel på energiråd-

givning omfattet af BoligJob-ordningen peges i lovmotiverne på energirådgivning som 

led i BedreBolig-ordningen under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.  

 

 

Klimatilpasning  
Grøn istandsættelse efter BoligJob-ordningen omfatter også klimatilpasningsarbejder.  

 

Som hidtil er det således muligt at få fradrag for lønudgifter til bl.a. kloakarbejder på 

egen grund, udskiftning af kloakrør, fornyelse og etablering af dræn, udskiftning og 
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etablering af opsamlingstank, nedsivningsanlæg, regnvandsfaskiner, rodzoneanlæg, mi-

nirensningsanlæg og højvandslukkere.  

 

Af interessere for borgere i udsatte områder er også, at det samme gælder for sikring af 

yderdøre og vinduer mod oversvømmelse, herunder montering af tætsluttende skodder.  

 

Endelig peges i motiverne til loven på klimatilpasningstiltag i form af udskiftning af 

faste belægninger med vandgennemtrængelige (permeable) belægninger i f.eks. indkør-

sel og terrasse med henblik på at reducere risikoen for oversvømmelse i og omkring 

boligen. En permeabel belægning kan f.eks. bestå af armeringsfliser, asfalt, fliser og 

fuger med vandgennemtrængelige egenskaber oven på et bærelag, der kan bestå af grus, 

skærver eller kassetter.  

 

 

Andre grønne ydelser  

Andre grønne ydelser omfattet af BoligJob-ordningen er bl.a. etablering af radonudsug-

ning, installation af ladestik til el-biler samt kortlægning og fjernelse af bygningsmateri-

aler, der indeholder asbest, PCB eller bly. 

 

 

Grøn og ikke-grøn istandsættelse 

En afgørelse fra Skatterådet fra maj 2017 viser, at en ydelse som udgangspunkt skal 

være omfattet af den opregning, der er fastsat i motiverne til loven og den senere lov 

samt bilaget om, hvad der er grøn istandsættelse.  

 

Er en konkret ydelse ikke omfattet af denne opregning, er der risiko for, at der ikke er 

fradragsret for lønudgifter i forbindelse med ydelsen. Dette gælder, selv om ydelsen 

måske nok i almindelighed vil blive opfattet som en ydelse, der understøtter ”grøn om-

stilling, øget bæredygtighed og klimindsatsen”. 

 

I den pågældende sag forespurgte en skatteyder til, om lønudgifter til etablering af for-

brugsmålere på vand- og varmeforsyning til hver af boligerne i en grundejerforening var 

fradragsberettiget for ham efter BoligJob-ordningen.  
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Medlemmerne af grundejerforeningen modtog varme og vand fra en varmecentral ejet af 

foreningen. Foreningens samlede forbrug af koldt og varmt brugsvand blev fordelt på de 

enkelte rækkehusejere med en fast procentsats af det samlede forbrug, og dermed uden 

hensyntagen til den enkelte grundejers faktiske forbrug. Foreningens samlede varmeud-

gift blev fordelt forholdsmæssigt mellem de enkelte grundejere på baggrund af for-

dampningsmålere, bortset fra gulvvarme, som blev afregnet efter kvadratmeter med fast 

tarif.  

 

På en generalforsamling i foreningen blev vedtaget at etablere dels forbrugsmålere med 

elektronisk fjernaflæsning på henholdsvis koldt og varmt brugsvand og dels varmeener-

gimålere på varmeforsyningen. Foreningen forventede, at dette tiltag ville virke energi-

besparende gennem ”direkte motivation”. En forventning, der forekommer velbegrun-

det.  

 

Medlemmerne var ifølge generalforsamlingsbeslutningen forpligtet til at gennemføre 

projektet, men under forudsætning af, at det ville være muligt at opnå fradrag som grøn 

istandsættelse efter BoligJob-ordningen.  

 

Det pågældende foreningsmedlem, der havde forespurgt hos SKAT til mulighederne for 

at anvende BoligJob-ordningen på disse forbrugsmålere, havde nærstuderet loven. Som 

begrundelse for at anse arbejdet for omfattet af ordningen henviste han således bl.a. til, 

at det af lovmotiverne fremgik, at Grøn istandsættelse omfattede ”Reparation eller ud-

skiftning af varmeanlæg” samt ”Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg”.  

 

Endvidere henviste medlemmet til, at Folketinget med den grønne BoligJob-ordning 

havde ønsket at stimulere energireducerende tiltag, at det var anerkendt, at en individuel 

energiafregning havde en besparende virkning, og at der af samme grund var krav om 

forbrugsmålere i nybyggeri.    

 

Skatterådet fandt imidlertid ikke grundlag for at anse etablering af individuelle for-

brugsmålere for omfattet af den grønne BoligJob-ordning, og anførte som begrundelse, 

at installation af de pågældende forbrugsmålere, uanset formålet med installationen må 

anses for ”grønt” som følge af den adfærdsregulerende effekt, ikke var omfattet af det 
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bilag til loven, hvor de omfattede ydelser var nærmere angivet, da intelligente bygnings-

installationer kan spare på energiforbruget ved at automatisere elementer som varme, 

ventilation og lys – i modsætning til forbrugsmålerne i denne sag, der skulle installeres 

for at måle forbruget i forhold til de enkelte boliger i rækkehusbebyggelsen og altså ikke 

for at automatisere styring og forbruget. 

 

 

Afledte udgifter  
Det er også væsentligt at være opmærksom på, at afledte udgifter vedrørende en konkret 

grøn ydelse ikke nødvendigvis er omfattet af BoligJob-ordningen. I motiverne til loven 

peges således på, at omlægningen til den grønne ordning i 2016 og 2017 ville medføre, 

at visse af de hidtil omfattede ydelseskategorier som f.eks. reparation, renovering og 

udskiftning af tag, ville blive opsplittet, således at det fra 2016 kun var visse ydelses-

elementer, der er omfattet af fradragsretten.  

 

Ved f.eks. isolering af bygningskonstruktioner som tag, ydervæg og gulv betyder det 

efter motiverne til loven, at arbejdsløn i forbindelse med åbning af konstruktionen, fjer-

nelse af gammel isolering, montering af dampspærrer, vinddækning og lignende og 

montering eller indblæsning af isoleringsmateriale er fradragsberettiget efter BoligJob-

ordningen. Der er derimod ikke fradragsret for arbejdsløn til genetablering af konstruk-

tionen, bortset fra lukning af huller til indblæsning af isoleringsmateriale.  

 

 

Ophør af BoligJob-ordningen 
Den nuværende BoligJob-ordning ophører ved udgangen af 2017. Den arbejdsløn, der 

ønskes fradrag for, skal vedrøre arbejde, der er udført frem til og med til og med den 31. 

december 2017. 

 

Der er således ikke mange måneder tilbage til at projektere og få udført grøn istandsæt-

telse m.v. med skattemæssig fradragsret for lønudgiften.  

 

Såfremt ordningen forlænges, kunne det måske overvejes at præcisere, at opregningen i 

loven over grønne ydelser ikke er udtømmende, samt at tiltag, der fuldt ud opfylder 
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formålet med ordningen, efter et konkret skøn fra Skatterådets side kan sidestilles med 

den opregning, der er fastsat i motiverne til loven og den senere lov samt bilaget om, 

hvad der er grøn istandsættelse.  

 
_______ o _______ 

 
 


