
 

 

Fjernvarmens Hus 

Merkurvej 7 

DK-6000 Kolding 

Tlf. +45 7630 8000 

mail@danskfjernvarme.dk 

www.danskfjernvarme.dk 

cvr dk 55 83 10 17 

 

/USH, PSK 

  

Side 1/2 

 

NOTAT 

7. januar 2020 

 

 

Håndværkerfradrag i forbindelse med fjernvarme 

Håndværkerfradraget er et skattemæssigt fradrag, som private kan benytte på lønudgiften 

i forbindelse med en række håndværkerydelser i helårsboliger og fritidsboliger.  

 

Fradraget er i 2020 maksimalt 12.500 kr. pr. person i husstanden, der er fyldt 18 år inden 

udgangen af året.  

Fradragets værdi er ca. 26 %, så det svarer til en reel besparelse på omkring 3.250 kr.  

Kunden registrerer selv fradraget på selvangivelsen.  

 

Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, som de 

har lyst, uanset hvem der har betalt for arbejdet. Det er derfor ikke nødvendigt, at der ud-

arbejdes en særskilt faktura til hver ægtefælle/samlever.  

 

Der kan kun opnås fradrag til vedligeholdelse og reparation og altså ikke for nybyggeri. 

 

Alle de generelle betingelser samt regler for f.eks. fritidsboliger, fradrag for hjemmeboende 

børn over 18 år og lejeboliger kan findes på Skatteforvaltningens side: Håndværkerfradrag    

 

 

Håndværkerfradrag for ydelser i forbindelse med fjernvarme 

I forbindelse med fjernvarme kan der opnås fradrag for arbejdsløn til følgende ydelser: 

 

• Etablering af stikledning (arbejdsløn skal opgøres specifikt, se senere afsnit). 

• Installation af fjernvarmeanlæg ifm. konvertering uanset tidligere opvarmnings-

form. Inklusiv evt. arbejdsløn ifm. nedtagning af eksisterende varmeinstallation. 

• Reparation eller udskiftning af fjernvarmeanlæg (units, veksler, varmtvandsbehol-

der, mv.). 

• Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg (termostatventiler, vejrkompen-

sering, urstyring). 

• Installation eller udskiftning af interne vandbårne anlæg som radiatorer inkl. rør 

(dog ikke gulvvarme inkl. rørføring hertil). 

 

Der kan ikke opnås fradrag for: 

 

• Investeringsbidraget ved tilslutning til fjernvarme (ingen arbejdsløn). 

• Installation af fjernvarmemålere1. 

• Energirådgivning. 

• Installation af intelligent varmestyring.2 Det fremgår ikke, hvornår en varmestyring 

er intelligent, men det antages at omfatte en central automatisk styring af bygnin-

gens varmeinstallationer. 

• Gulvvarme inkl. rørføring hertil. 

 

                                                      
1 Jf. bindende svar fra skat af 6. juni 2017, SKM2017.390.SR 
2 Intelligent varmestyring var med i perioden 2016-2017, men er fjernet igen fra 2018 og frem. 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1023
http://skat.dk/skat.aspx?oid=2248806&chk=214955
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Arbejdsløn for det reelt udførte arbejde skal fremgå af faktura 

Der kan kun opnås fradrag for arbejdsløn inklusiv moms og ikke for køb af materialer. Det 

skal derfor fremgå tydeligt af kundens faktura, hvor meget der betales for arbejdsløn, og 

hvilket arbejde dette relaterer sig til. Herudover skal det fremgå, hvem der har udført arbej-

det (cvr-nummer), og der skal være dato og adresse for arbejdets udførelse. 

 

Der kan kun opnås fradrag for det arbejde, der reelt er udført ved kunden. Det er derfor 

ikke tilstrækkeligt, at et fast stikledningsbidrag (samme pris på alle tilslutninger op til en 

bestemt længde stikledning) opdeles i materialer og arbejdsløn.3  

 

Anvendes en fast pris pr. meter stikledning ved kunden, vil det formentlig være tilstrække-

ligt, at der er foretaget en generel beregning af, hvor stor en del af den samlede omkostning 

pr. meter stikledning, der fordeler sig på henholdsvis materialer og arbejdsløn.  

 

Udføres stiklednings- og/eller installationsarbejdet af en entreprenør, mens kundens beta-

ling sker til fjernvarmeselskabet, er det alene et krav at fjernvarmeselskabets cvr-nr. og de 

samlede lønomkostninger (inkl. underentreprenørens lønomkostninger) fremgår af faktu-

raen.4    

I forbindelse med udbud eller indgåelse af aftale med entreprenør, kan det overvejes, om 

det skal være et krav, at entreprenøren opgør lønomkostninger på de enkelte adresser. 

Bliver dette ikke gjort, har fjernvarmeselskabet ikke mulighed for at angive lønomkostnin-

gen på afregningen til kunden, som derved ikke kan få håndværkerfradrag for denne.  

 

Kunden skal betale for arbejdet elektronisk med f.eks. Dankort, MobilePay eller netbank. 

Betaling med kontanter giver ikke fradrag. 

 

Fordeling af tilslutningsrabat ift. håndværkerfradrag 

Som nævnt kan kunden ikke opnå fradrag for investeringsbidrag, men kun for lønomkost-

ninger ifm. etablering af stikledning og fjernvarmeinstallation. Såfremt fjernvarmeselskabet 

giver en tilslutningsrabat, kan det derfor overvejes, om denne skal gives på investeringsbi-

draget og ikke på stikledningsbidraget.  

Alternativt kan det præciseres på faktura, at rabatten gives på materiale-delen af stikled-

ningsbidraget og ikke på lønomkostningen. Dermed har kunden stadig mulighed for at få 

fradrag for arbejdslønnen.  

 

Det er SKATs opfattelse, at det, som udgangspunkt, må være Fjernvarmeværket, som 

træffer afgørelse om såvel tilskuddets størrelse, som fordelingen heraf, uagtet at tilskuddet 

fortrinsvis fordeles på de ydelser, der ikke indeholder udgifter til arbejdsløn og materialer. 

Det er dog en forudsætning, at der ikke sker en forvridning af fordelingen mellem arbejds-

løn og materialer, således at der betales overpris for ydelser, der indeholder arbejdsløn.5 

 

Håndværkerfradraget er permanent 

Håndværkerfradraget er en del af BoligJobordningen, som blev gjort permanent  pr. 1. ja-

nuar 2018 (ved lov nr. 396 af 02-05-2018). Det betyder, at ordningen fortsætter, indtil et 

politisk flertal beslutter at ophæve eller ændre den.  

                                                      
3 Jf. bindende svar fra skat af 30-11-2016, SKM2016.558.SR, Spørgsmål 1 
4 Jf. bindende svar fra skat af 08-11-2017. SKM2017.632.SR, Spørgsmål 2 
5 Jf. bindende svar fra skat af 30-11-2016, SKM2016.558.SR, Spørgsmål 2 

http://skat.dk/skat.aspx?oId=2237129&chk=214955
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2254214
http://skat.dk/skat.aspx?oId=2237129&chk=214955

