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KL
Chefkonsulent Lone Johannsen
Teknik og Miljø
Weidekampsgade 10
2300 København S
Gentofte, den 2. september 2020

Ang.: Regulering af de vejledende gebyrer for lovpligtigt skorstensfejerarbejde 2021.
Vedlagt til godkendelse Skorstensfejerlaugets beregning af vejledende gebyrer for
skorstensfejerarbejde for 2021. Gebyrerne er fra 2020 til 2021 reguleret op med 2,15 %, jf.
beregningsmodel nedenfor.
Gebyrerne forudsætter, at sodposer udleveres af kommunen. Hvis skorstensfejermesteren selv bærer
udgiften til indkøb af sodposer, tillægges gebyret 1 %.
Hvis skorstensfejermesteren selv bærer udgiften til indkøb af sodposer samt bortskaffelse af soden,
tillægges gebyret 3 %.
Gebyrreguleringen er beregnet efter de parametre, som hidtil har været anvendt af KL.
Dansk Arbejdsgiver Forenings StrukturStatistik / løn 2019 herunder den gennemsnitlige
timefortjeneste for 2019 ekskl. genetillæg - stigning 2,5 %.
Danmarks Statistiks - forbrugerprisindeks gennemsnit for 2019 for ”Tjenester” – stigning 1,3 %.
De 2 indeks vægtes med henholdsvis 70,3 % og 29,7 %:
Lønindeks: 70,3% x 2,5 % = 1,76 %
100

Tjenester: 29,7% x 1,3 % = 0,39 % = I alt 2,15 %.
100

Da nogle skorstensfejermestre skal indberette gebyrer til deres kommune allerede i september måned,
imødeser lauget, at KL vender tilbage gerne inden udgangen af august måned.
Venligst meddel os, når taksterne er godkendt af KL samtidig med, at disse lægges på KL´s
hjemmeside.

Med venlig hilsen
Skorstensfejerlauget

Keld L. Jensen
Oldermand
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VEJLEDENDE GEBYRER FOR LOVPLIGTIGT SKORSTENSFEJERARBEJDE 2020 OG 2021

Ydelsernes art
1.

2020

2021

108,27

110,60

For efterfølgende skorstene af højde indtil
10 meter på samme skorsten *)

84,81

86,63

For skorstene over 10 m for hver påbegyndt
m over 10 m yderligere

3,84

3,92

centralkedler

247,18

252,49

brændeovne

123,55

126,21

35 x 35 cm indvendigt mål for første m

57,27

58,50

For efterfølgende påbegyndt m

27,93

28,53

114,19

116,65

57,27

58,50

For skorstensfejning betales:
For første skorsten indtil 10 m højde

For rensning af:

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:

For rør og kanaler med indvendigt mål på over
35 x 35 cm betales for første m
For efterfølgende påbegyndt m
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Ydelsernes art

2020

2021

108,27

110,60

For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren 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

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

410,38

419,20

Påtegning af prøvningsattest

112,58

115,00

9.

******
*)

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.
August 2020
Taksterne tillægges moms.
Skorstensfejerlaugets Sekretariat . Ermelundsvej 126, st . 2820 Gentofte . Tlf. 60 16 20 20
E-mail . lauget@skorstensfejeren.dk . www..skorstensfejerlauget.dk

