GEBYR FOR SKORSTENSFEJERARBEJDE 2015 I DRAGØR KOMMUNE.

Takst 2014

Takst 2015

1. For skorstensfejning betales:
For første skorsten indtil 10 meters højde

kr.

97,92

99,02

For efterfølgende skorstene af højde indtil
10 meter på samme ejendom

kr.

76,72

77,58

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

kr.

3,47

3,51

For rensning af:
centralkedler
brændeovne

kr.
kr.

223,58
111,76

226,07
113,00

4. For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. paragraf
6 i Bygge- & Boligstyrelsens bekendtgørelse 239
af 27. april 1993, betales for rør og kanaler med
indtil:
35 x 35 cm. indvendigt mål for første meter
For efterfølgende påbegyndt meter

kr.
kr.

51,80
25,28

52,38
25,56

For rør og kanaler med indvendigt mål på over
35 x 35 cm. betales for første meter
For efterfølgende påbegyndt meter

kr.
kr.

103,29
51,80

104,44
52,38

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 ud over det lovpligtige
antal gange, forhøjes gebyrerne med 50 % for
yderligere fejninger, med mindre gebyret er
forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse.

For kanaler, der kun kan renses ved at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren
dog lov til, i stedet for gebyret, at træffe aftale
med brugeren, 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
udenfor 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

kr.

97,92

99,02

kr.

367,54

371,63

kr.

100,83

101,95

7. For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den, til enhver
tid, gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som statens tjenestemænd.
8. For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis
kun én af delene udskiftes
9. Påtegning af prøvningsattest (Brændeovnsbekendtgørelsen).
Udgift til sodposer er indeholdt i gebyrerne.
De anførte gebyrer er eksklusiv moms.
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