
Källa: SKATTEVERKET

ALTAN. Ombyggnad och reparation av altan som är
sammanbyggd med bostadshuset.

ALTAN. 
Tillbyggnad av altan till befintligt småhus.

ANLÄGGNINGSARBETE. Anläggning
och reparation av trädgård, uppfart, gångar och murar.

ARKITEKT. 
Arbetskostnad för arkitekt.

BADRUM. 
Renovering, ombyggnad och byte av inredning.

BALKONG, borätt. Nybyggnation av bal-
kong. Reparation eller inglasning av befintlig balkong.

BALKONG, småhus. 
Arbetskostnad för tillbyggnad av balkong.

BERGVÄRME. 
Borrning och installation.

BRASKAMIN. 
Installation.

BREDBAND. Nedgrävning av ledningar på tomten
där bostaden är belägen.

BRUNN. Borrning och grävning på tomten där
bostaden är belägen – vattnet är avsett att tillföras bostaden. 

BYGGLOV. 
Administrativa kostnader.

BYGGSTÄDNING. 

CARPORT. 
Nybyggnad av fristående carport.

CARPORT. Tillbyggnad av carport till befintligt
småhus, byggs ihop med huset.

DRÄNERING. 
Grävning, dränering och återställande.

DÖRRAR.
Byte. I bostadsrätt endast innerdörr, inte ytterdörr.

EKONOMIBYGGNAD. 
Reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad.

ELANSLUTNING. Nedgrävning av ledningar på
tomten där bostaden är belägen.

FASADTVÄTT. 

FJÄRRVÄRME. Nedgrävning av ledningar på
tomten. I borätt endast arbeten inne i lägenheten.

FRIGGEBOD. 
Nybyggnad av friggebod eller annat komplementhus.

FRITIDSHUS. Reparation samt om- och till-
byggnad – du ska äga och använda huset för fritidsboende.

FÖNSTER, småhus. Målning och byte av
fönster eller fönsterbleck i bostadsbyggnad.

FÖNSTER, borätt. 
Arbeten på insidan, inte byte av fönster.

FÖRRÅD. 
Utbyggnad av befintliga förråd.

GARAGE. Tillbyggnad av garage som byggs ihop med
huset (inte nybyggnad av fristående garage).

GRUND. 
Åtgärder för att förhindra till exempel fukt i krypgrund.

GRÄSMATTA. 
Anläggning.

HALMTAK. 
Byte.

HISS. 
Renovering i bostadsrättförening.

HÄNGRÄNNOR. 
Byte och rensning.

INFILTRATIONSANLÄGGNING. 
Installation på tomten där bostaden är belägen.

INSTALLATION. Av maskiner och inventarier –
till exempel vitvaror, larm och parabolantenn.

JORDVÄRME. Grävning på tomten där bostaden
är belägen – jordvärmen ska tillföras bostaden. 

KAKELUGN. 
Installation.

KOMMUNALT V/A. Indragning till äldre
byggnad, på tomten där bostaden är belägen.

KOMPLEMENTHUS. 
Renovering (inte nybyggnad).

KRANAR/BLANDARE. 
Byte.

KÖK. 
Renovering (endast det arbete som utförs i bostaden). 

LUFTVÄRMEPUMP. 
Montering (inte service).

LÅS. 
Byte i småhusfastighet.

MARKARBETEN. 
Sten/marksättning i trädgården.

MASKINKOSTNADER. 

MARKISER. 
Montering.

MÅLNING, borätt. 
Arbeten i lägenheten, även  insidan av dörrar och fönster.

MÅLNING, småhus. 

MÄTNINGSARBETEN. 

PERSIENNER. 
Montering.

PLÅTTAK. 
Nyläggning, utbyte av delar, tvätt, målning.

POOL. 
Reparation, tillbyggnad eller ombyggnad av inomhuspool.

RADON. 
Sanering, till exempel installation av fläktar.

SANITETSPORSLIN. 
Byte.

SERVICE/REPARATIONER. 
Av maskiner och inventarier.

SKADEDJUR. Reparationer efter skadedjurens
framfart (inte själva bekämpningen).

SKORSTEN. 
Reparation, ombyggnad och tillbyggnad.

SOTNING. 

TAKPANNOR. 
Tvätt, byte och nyläggning.

TILLBYGGNAD. Till småhus, gäststuga, frig-
gebod eller annat komplementhus (inte nybyggnation).

TRAPP. Reparation eller utbyte av entrétrappor som är
fästa eller förankrade i bostadsbyggnaden.

TREKAMMARBRUNN. Grävning på tomten
där bostaden är belägen – avloppet ska tillhöra bostaden. 

VASSTAK. 
Rengöring.

VATTEN/AVLOPP. Nedgrävning av ledningar
och återställande på tomten där bostaden är belägen.

VEDSPIS. 
Reparation eller montering.

VENTILATION. 
Montering och byte.

VÄRME. Nedgrävning av ledningar på tomten där
bostaden är belägen – värmen ska tillföras bostaden. 

VÄRMEPANNA/VÄRMEPUMP. 
Installation eller byte (inte service).

VÄXTHUS. 
Bygge av friliggande växthus.

m Har du rätt till skatteavdrag eller inte? Kolla i Expressens
lista. Observera att det bara är arbetskostnaden som får
dras av, inte kostnaden för material och maskiner.

= rätt till
skatteavdrag.

= inte rätt till
skatteavdrag.
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