
TAKSTER - 2019

Taksterne	er	excl.	moms

Taksterne	llægges	gebyr	på	3%	
l	dækning	af	indkøb	af	sodposer	
samt	bortskaffelse	af	soden.
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Ydelsernes art 2018  2019

1. For skorstensfejning betales:

For første skorsten indtil 10 m højde 103,82 106,04

For efterfølgende skorstene af højde indtil
10 meter på samme skorsten *)  81,33   83,07

For skorstene over 10 m for hver påbegyndt
m over 10 m yderligere    3,68     3,76

For rensning af:

centralkedler 237,03 242,10

brændeovne 118,47 121,01

2. For skorstene og ildsteder af størrelse fra
35-116 kw forhøjes foranstående gebyrer
med 50 %, fra 116-232 kw forhøjes med 100 %,
og fra 232 kw forhøjes med 150 %

3. For skorstene, der fejes hyppigere end én gang
årligt, forhøjes gebyrerne med 50 % for
yderligere fejninger, med mindre gebyret er
forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg
efter fyrets størrelse

4. For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. § 6 i
Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 239
af 27. april 1993, betales for rør og kanaler med
indtil:

35 x 35 cm indvendigt mål for første m  54,91   56,09

For efterfølgende påbegyndt m  26,79   27,36

For rør og kanaler med indvendigt mål på over
35 x 35 cm betales for første m                      109,50 111,84

For efterfølgende påbegyndt m  54,91   56,09
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For kanaler, der kun renses ved, at skorstens-
fejeren personligt går gennem kanalen, har
mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe
aftale med brugeren om betalingen, idet der tages 
hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor 
fejningen udføres.

5. For tilkald til ekstra skorstensrensning samt
for rensning af røgovne og røgkamre, der skal
udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, 
betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse 
efter samme takst, som for statens tjenestemænd.

6. For brandpræventivt syn, herunder syn i
forbindelse med afmelding af skorsten, betales
uanset antallet af skorstene på en ejendom 103,82 106,04

7. For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til
skorstensild betales efter tidsforbrug den til
enhver tid gældende svendetimeløn samt
befordringsgodtgørelse efter samme takst, 
som for statens tjenestemænd

8. For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, 
også hvis kun én af delene udskiftes 393,52 401,94

 9. Påtegning af prøvningsattest 107,95 110,26

* * * * * *

*) Ved skorstensfejning fra skorstenstop på eksisterende bebyggelse uden tagtrin er det 
skorstensfejeren, der konkret vurderer, om adgangsvejen er sikkerheds- og 
sundhedsmæssig forsvarlig, jf. arbejdsmiljøloven. I dialog med ejeren drøftes, hvordan 
adgangsvejen kan sikres – én mulighed er at få sat permanente tagtrin op. En anden er, 
at borger eller skorstensfejer hver gang, der skal fejes, sørger for en transportabel 
tagstige med rygningsbøjle, lift eller tilsvarende. Det skal understreges, at der ikke med 
det foreslåede takstblad er mulighed for at kræve gebyr for oplægning af tagstiger, som 
skorstensfejeren allerede medbringer eller at anvende fodmand for at leve op til 
Arbejdstilsynets regler om arbejde på tage. Udgifter hertil indgår i de almindelige 
takster.

**) Skorstensfejerlauget og KL er enige om, at en ejendom skal forstås som en selvstændig 
bygning med egen postadresse.
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