
 

 

BoligJobordningen – anvendelsen fordelt på opgaver 
 

Mere end 90 pct. af BoligJobfradragene blev brugt til vedligeholdelse/forbedringer af bo-

ligen (håndværksarbejde), mens under 10 pct. gik til hjemmeserviceydelser (husarbejde) som fx 

rengøring, vinduespudsning og havearbejde, jf. tabel 1. 

 

Tabel 1. Brugen af BoligJobordningen i 2011-2014 fordelt på fradragskategorier 
 

 
 Pct. 2011 2012 2013 2014 

Vedligeholdelse – i øvrigt  
93,41 92,01 

62,2 61,2 

Vedligeholdelse – energibesparende 28,1 29,8 

Havearbejde 3,7 3,3 4,5 4,4 

Rengøring/vinduespudsning 2,7 4,6 5,1 4,5 

Børnepasning 0,2 0,1 0,1 0,1 

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

 

 
 
Kilde: SKATs registre pr. 28. april 2015. 
1) Opgørelsen af energibesparende vedligeholdelse blev først foretaget fra 2013.  

 

På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse udført af konsulentfirmaet DAMVAD kan 

den nærmere anvendelse af ordningen belyses. 
 

Håndværksarbejde. 22 pct. af brugerne af BoligJobordningen svarer i spørgeskemaundersø-

gelsen, at de har anvendt ordningen i forbindelse med reparation og udskiftning af vinduer 

og yderdøre. Derefter kommer arbejde på tage og tagrender efterfulgt at køkken og bad, jf. 

figur 1. 

 

Husarbejde. 20 pct. af brugerne af BoligJobordningen svarer, at de har anvendt ordningen 

til vinduespudsning, mens 3 pct. har anvendt ordningen til rengøring. Meget få har anvendt 

ordningen til børnepasning.  
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Side 2 af 2 

Figur 1. Fordeling af brugen af BoligJobordningen på forskellige typer af håndværksarbejde og husar-

bejde 
 

 

  

 
 

Anm.: For håndværksydelser: 816 respondenter. For husarbejde: 258 respondenter. Spg.: Markér ved de enkelte former for arbejde, om du eller din 

husstand inden for de seneste to år har brugt BoligJobordningen. De typiske kommentarer ift. ”Andet håndværksarbejde” er fx VVS-arbejde og isole-

ring. 

Kilde: DAMVAD. 
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