Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg
I medfør af § 15, § 16 C, stk. 6, § 28, stk. 4, § 30, stk. 2 og § 30 C i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til §
31 D, stk. 1:

Kapitel 1
Tilrettelæggelse af lovpligtigt skorstensfejerarbejde
Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at lovpligtigt skorstensfejerarbejde tilbydes kommunens borgere.
§1
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvorledes pligten til at tilbyde borgerne det lovpligtige skorstensfejerarbejde nærmere skal tilrettelægges. Der kan herunder
træffes aftaler om samarbejde mellem flere kommuner.
Stk. 3. Lovpligtigt skorstensfejerarbejde skal udføres af faglærte personer, der har bestået skorstensfejerfagets svendeprøve eller mesterskole eller anden tilsvarende uddannelse,
herunder uddannelser fra et andet EU-land, et EØS-land eller andre lande, med hvilke EU har indgået særlig aftale om udøvelse af lovregulerede erhverv.
Stk. 4. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer, hvorvidt en uddannelse kan anses som tilsvarende, jf. stk. 3.

Kapitel 2 - UDELADT I DENNE FOLDER, DA DEN IKKE ER RELEVANT FOR NUVÆRENDE
Dette kapitel vedrører etablering som skorstenfejer i Danmark, for ansøgere fra andre EU-lande, EØS-lande eller andre lande, med hvilke EU har indgået
aftale om udøvelse af lovregulerende erhverv.

Kapitel 3
Rensning af aftrækssystemer m.v.
Aftrækssystemer tilsluttet oliefyrede anlæg med en større indfyret effekt end 120 kW skal renses 2 gange årligt.
§ 11
Stk. 2. Fejningsterminerne for aftrækssystemer tilsluttet fueloliefyrede anlæg med en større indfyret effekt end 120 Kw fastsættes af skorstensfejeren efter forhandling med ejeren ud
fra en konkret vurdering af anlæggenes drifts- og vedligeholdelsestilstand, anvendelseshyppighed og omfanget af de aflejrede sodmængder.
Aftrækssystemer tilsluttet oliefyrede anlæg med en mindre indfyret effekt end 120 Kw skal renses 1 gang årligt.
§ 12
Aftrækssystemer tilsluttet pejse, brændeovne eller lignende ildsteder for fast brændsel skal renses 1 gang årligt.
§ 13
Stk. 2. Fejningsterminerne for aftrækssystemer tilsluttet halm-, flis-, træspåns-, træforbrændings- eller lignende anlæg fastsættes af skorstensfejeren efter forhandling med ejeren på
grundlag af en konkret vurdering af anlæggenes drifts- og vedligeholdelsestilstand, anvendelseshyppigheden og omfanget af de aflejrede sodmængder.
Fritstående aftrækssystemer med en lysningsåbning på indtil 75 cm skal renses efter de bestemmelser, der er gældende for den pågældende
anlægstype.
Skorstensfejeren skal fjerne den sod, der ved rensning af aftrækssystemet samler sig i fyringsanlægget eller andre steder.
§ 15
Findes der i et aftrækssystem glanssod, der ikke kan fjernes uden brug af mekanisk værktøj, skal skorstensfejeren sørge for, at skorstenen udfræses, inden laget af
§ 16
glanssod medfører brandrisiko.
Stk. 2. aftrækssystemer, der er belagt med glanssod, som ikke kan udfræses, må ikke benyttes.
Skorstensfejeren kan efter forhandling med ejeren eller brugeren
§ 17
1) fastsætte hyppigere fejningsterminer end de i § 11 stk. 1, og § 12 og § 13 stk. 1, fastsatte, såfremt det ud fra en konkret vurdering af anlæggets drifts- og
vedligeholdelsestilstand, anvendelseshyppighed og omfanget af de aflejrede sodmængder er påkrævet, eller hvis ejeren dette.
§ 14

2) fastsætte sjældnere fejningsterminer end de i § 11, stk. 1, og § 12 og § 13, stk. 1, fastsatte, såfremt det ud fra en konkret vurdering af anlæggets drifts- og
vedligeholdelsestilstand, anvendelseshyppighed og omfanget af de aflejrede sodmængder er forsvarligt.

Kapitel 4
Brandpræventivt tilsyn
Bliver skorstensfejeren under fejningsarbejdet som led i det brandpræventive tilsyn opmærksom på, at aftrækssystemer og fyringsanlæg er behæftet med mangler, der
§ 18
bevirker særlig brandfare, skal der ske meddelelse herom til kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Bliver skorstensfejeren under arbejdet opmærksom på ulovlige forhold i henhold til reglerne om aftrækssystemer og fyringsanlæg i bygningsreglementet, skal der ske
meddelelse herom til kommunalbestyrelsen.
Ved brand i aftrækssystemer skal skorstensfejeren efter anmodning fra ejer, bruger eller myndighed snarest give møde og foretage rensning af
§ 19 aftrækssystemet.Skorstensfejeren skal afgive indstilling til kommunalbestyrelsen om, hvorvidt der skal nedlægges forbud mod fortsat brug af
aftrækssystemet. Skorstensfejeren skal meddele politiet alle oplysninger til brug for en eventuel efterforskning af sagen.
§ 20

Kommunalbestyrelsen kan udstede påbud til ejeren eller brugeren af en bygning, som ikke overholder denne bekendtgørelse, om, at fyringsanlægget og aftrækssystemer
ikke må anvendes, så længe ejeren eller brugeren ikke opfylder denne bekendtgørelse.

Stk. 2 . Udgør fortsat brug af aftrækssystemet overvejende fare for brand, kan kommunalbestyrelsen i medfør af byggelovens § 18 udstede strakspåbud
om, at ejeren eller brugeren ikke må benytte aftrækssystemet.

Kapitel 5
Adgang til ejendommen
Skorstensfejeren og dennes ansatte har adgang til en bygnings aftrækssystemer og fyringsanlæg efter aftale med bygningsejeren. Legitimation skal forevises på
§ 21
forlangende.
Stk. 2 Bygningsejeren eller bygningens bruger skal give skorstensfejeren adgang til de steder, hvor det er nødvendigt for at udføre lovpligtigt
skorstensfejerarbejde.
For militærets og Beredskabsstyrelsens anlæg kan der være truffet en særlig ordning, så skorstensfejere ikke skal foretage rensning og brandpræventivt tilsyn.
§ 22

Kapitel 6
Gebyr
§ 23

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at husejerne skal betale gebyr for lovpligtigt skorstensfejerarbejde. Kommunalbestyrelsen fastsætter beregningsmåden for gebyrerne,
gebyrstørrelsen og forfaldstid. Efter kommunalbestyrelsens beslutning kan gebyrerne opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter.

Stk. 2. Gebyrer, som kommunalbestyrelsen har udredet forskudsvis, kan inddrives ved udpantning i den pågældende ejendom. Gebyrerne har samme fortrinsret i ejendommen
som kommunale ejendomsskatter. Fortrinsretten for beløb, der er udredet forskudsvis, skal tinglyses på ejendommen.
Tinglysningen er dog uden betydning for fortrinsrettens gyldighed.

Kapitel 7
§ 24
§ 25

Klageadgang
Der kan klages til statsforvaltningen over kommunalbestyrelsens afgørelser truffet i medfør af denne bekendtgørelse i overensstemmelse med
byggelovens §§ 23 og 24.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens afgørelser truffet i medfør af bestemmelser i kapitel 2 i denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport-, bygnings- og
boligministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse
af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter.

Kapitel 8
Straf
§ 26
§ 27

Overtrædelse af bestemmelserne i § 1, stk. 3, § 10, § 11, stk. 2, § 13, stk. 2 og §§ 15-21 straffes med bøde.
Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. § 30. stk. 5, i byggeloven

Kapitel 9
Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.
§ 28
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993 om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder ophæves.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 22. maj 2017
Carsten Falk Hansen

Gebyr for skortensfejerarbejde (alle beløb er excl. moms)
2019
2019
2018

1

Ydelsernes art
For skorstensfejning betales*):
Sodposer er indregnet i priserne
For første skorsten indtil 10 m højde
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme skorsten *)
For skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m yderligere
For rensning af: ildsteder, hvor soden ved rensning samles i ildstedet

2
3

4

Centralkedler

2017

2016

2015

107,10
83,90
3,80

104,86
82,14
3,72

102,70
80,46
3,64

100,86
79,02
3,58

99,52
77,97
3,52

244,52

239,40

234,47

230,28

227,21

Brændeovne

122,22
119,65
117,19
115,10
113,56
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%
For skorstene, der fejes ud 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
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
For efterfølgende påbegyndt m

56,65
27,63

55,46
27,06

54,32
26,50

53,35
26,03

52,64
25,68

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

112,96

110,60

108,32

106,38

104,97

For efterfølgende påbegyndt m

56,65

55,46

54,32

53,35

52,64

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
6
7
8
9

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.
For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales
106,04
103,82
101,68
99,86
98,53
uanset antallet af skorstene på en ejendom
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
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder betales, også hvis kun én af delene udskiftes
401,94
393,52
385,43
378,54
373,50
Påtegning af prøvningsattest
110,26
107,95
105,73
103,84
102,46

*) Ved skorstensfejning fra skorstenstop på eksistrerende bebyggelse uden tagtrin er det skorstensfejeren, der konkret vurderer, om adgangsvejen er sikkerhedsog 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.

Regler og priser for lovpligtig skorstensfejning
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