
 

Fönsterinstallation –  

Checklistan som ger dig lyckat resultat. 

Från Byggmentor.se. 
 

 
 

Bocka av momenten nedan och öka chansen att din fönsterinstallation blir lyckad och prisvärd. 

       Välj fönstertyp – t.ex. Träfönster - klassiker, gedigen och robust känsla, PVC-fönster, 

prisvärd och ofta med goda energibevarande egenskaper, Aluminiumfönster - för en modernare 

känsla på din fönsterinstallation, Blandfönster - exempelvis kombinerat trä/aluminiumfönster. 

     Ställ dessa frågor till fönsterinstallatören: 

 Vilka fönster rekommenderar just ni för mina behov, och varför? 

 Vad skiljer olika alternativ åt när det gäller pris och livslängd? 

 Vad har de för u-värde? Kommer jag kunna sänka mina värmekostnader? 

 Hur länge håller era fönster? Vad erbjuder ni för garanti? 

 Kräver de något särskilt underhåll? 

 Hur lång tid kommer fönsterbytet att ta? 

     Följ dessa steg för att få en så bra affär som möjligt: 

 Nöj dig inte med första bästa. Ta därför alltid kontakt med minst tre olika fönsterfirmor och 

jämför dem med varandra. 

 Fråga efter installatörernas referenser. De bör ha nöjda tidigare kunder att visa upp. 

 Fråga om skriftligt avtal och garantier på både själva fönstren och på fönsterinstallationen. 

 Kontrollera hur stor del av deras totala fönsteroffert som är material- respektive 

arbetskostnad. Arbetet får nämligen dras av för med 50 procent genom ROT-avdraget. 

 Se till att företaget är ett registrerat bolag med F-skattesedel, till exempel på www.allabolag.se. 

      Sänk priset genom att beakta följanda i jakten på fönsterinstallatör: 

 Förhandla om priset genom att bolla olika offerter mot varandra. 

 Räkna med påslag i storstäder. En fönsterinstallatör i Stockholm är oftast helt enkelt dyrare än 

en fönsterfirma i en mindre ort. 

 Se till att företaget sköter ROT-avdraget korrekt, det dras av direkt på fakturan och gäller för 

den del av kostnaden som berör själva arbetet. 

 Större fönsterjobb betyder oftast lägre pris per fönster. Ska du ändå installera nya fönster, 

passa på att göra det ordentligt och samlat vid ett enda tillfälle. 

 Stirra dig inte blind på enbart lägsta pris. Dyrare fönster kan ibland vara mest ekonomiska om 

de har en hög livslängd och innebär en värdeökning på ditt hus eller din lägenhet. 

Läs mer om vad du bör tänka på inför fönsterbytet på Byggmentor.se. 

Denna checklista är fri att sprida vidare så länge källa och länk till Byggmentor.se anges. 

Lycka till med fönsterinstallationen! 

http://byggmentor.se/renovera/fonsterinstallation-checklista-nar-du-pratar-med-din-fonsterinstallator

