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Har du en skorsten, der er tilsluttet et fyr, en pejs, en brænde-
ovn eller lignende, skal den renses af en skorstensfejer mindst 
en gang om året.  

TAKSTER inkl. moms 

                                                               2019           2020
 ■ Første skorsten indtil 10 meters højde     132,55 kr. 135,33 kr.

 ■ Efterfølgende skorstene af indtil  

10 meters højde på samme ejendom *) 103,84 kr. 106,01 kr.

 ■ Skorstene over 10 meter for hver påbegyndt  

meter over 10 meter yderligere 4,70 kr. 4,80 kr.

 ■ Rensning af ildsteder, hvor soden ved rensningen samles i ildsteder:

         For centralkedler 302,63 kr. 308,97 kr.

         For brændeovne  151,26 kr. 154,43 kr.

 ■ Rensning af røgrør og røgkanaler

         Rør og kanaler med indtil 35x35 cm indvendigt mål

         For første meter 70,11 kr. 71,58 kr.

         For efterfølgende påbegyndt meter  34,20 kr. 34,91 kr.

         Rør og kanaler med indvendigt mål over 35x35 m

         For første meter  139,80 kr. 142,73 kr.

         For efterfølgende påbegyndt meter  70,11 kr. 71,58 kr.

For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren går gen-
nem kanalen, kan der træffes særlig aftale om betalingen, idet 
der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen 
udføres. 

 ■ Brandpræventivt syn herunder syn i forbindelse  129,78 kr. 132,55 kr. 

med afmelding af skorsten uanset antallet af  

skorstene på en ejendom.  

 ■ Tilmelding af nye skorstene og ildsteder 491,90 kr. 502,43 kr.

 ■ Påtegning af prøvningsattest 134,94 kr. 137,83 kr.

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



3

Ved skorstensfejning fra skorstenstop på bygninger uden 
tagtrin er det skorstensfejeren, der vurderer, om adgangsvejen 
er forsvarlig, jf. arbejdsmiljøloven. I dialog med ejeren drøftes, 
hvordan adgangsvejen kan sikres. Én mulighed er at få sat per-
manente tagtrin op  – én 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 er mulighed for at kræve 
gebyr for oplægning af tagstiger, som skorstensfejeren allere-
de medbringer eller for at anvende fodmand for at leve op til 
Arbejdstilsynets regler om arbejde på tage. Udgifterne indgår i 
de almindelige takster.

SUPPLERENDE BESTEMMELSER
 ■ For skorstene og ildsteder af størrelse: 

- fra 35 til 116 kW forhøjes gebyret med 50 procent 
- fra 116 til 232 kW forhøjes gebyret med 100 procent  
- fra 232 kW forhøjes gebyret med 150 procent.

 ■ For skorstene, der fejes hyppigere end 1 gang årligt, for-
højes gebyrerne med 50 procent for yderligere fejninger, 
med mindre gebyret er forhøjet efter ovennævnte regler 
om tillæg efter fyrets størrelse.

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

 ■ For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorsten-
sild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende 
svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme 
takst som for statens tjenestemænd.

Frit skorstensfejervalg 
Aarhus Kommune skal sørge for, at alle borgere har en skor-
stensfejer til rådighed. Dette er sikret ved at inddele kommu-
nen i distrikter og indgå aftale med de på bagsiden nævnte 
skorstensfejermestre. De er dermed forpligtet til at feje skor-
stene beliggende i det distrikt, de har fået tildelt. Der er dog frit 
skorstensfejervalg, og du kan frit vælge en anden skorstensfe-
jermester end den, der er tildelt dit området/distrikt.
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SKORSTENSFEJERMESTRE
Aarhus
Hasle
Brabrand
Åbyhøj
Viby
Holme 
Højbjerg
Skåde
Tranbjerg

Aarhus Skorstensfejeren ApS
CVR-nr. 39986094
v/ Jesper Rasmussen og Lars Andersen
Rørdrumvej 5
8220 Brabrand
Mobil tlf.: 24 40 92 37
aarhus@skorstensfejeren.dk

Harlev-Framlev
Sabro-Fårup
Tilst-Kasted
Skejby-Lisbjerg
Trige-Ølsted
Spørring
Todbjerg-Mejlby
Borum-Lyngby
Skjoldhøjparken
True
Ormslev-Kolt-Hasselager
Tiset-Solbjerg
Astrup-Hvilsted

Jens Peter Sally Pedersen
Løvkærsvej 28
8471 Sabro
Tlf.: 86 24 35 51
Mobil tlf.: 20 68 39 87
petersally@skorstensfejeren.dk

Beder
Malling 
Mårslet

Martin Blicher
CVR-nr. 39932741
Lystgårdsparken 16
8300 Odder
Mobil tlf.: 28 11 47 75
skfmblicher@gmail.com

Vejlby-Risskov (herunder Ellevang)
Elev-Elsted (herunder Lystrup)
Hjortshøj-Egå (herunder Skæring)
Skødstrup

Aarhus 4. skorstensfejer distrikt ApS, 
CVR-nr. 36944587
V. Niels Vandrup Jensen
Flinthøj 2
8520 Lystrup
Mobil tlf.: 28 44 97 16
skorstensfejer@gmail.com

Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

byggesag@mtm.aarhus.dk
aarhus.dk
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