Valg af skorstensfejer i Brønderslev Kommune
Brønderslev Kommune har indgået aftale med skorstensfejermester Morten Deleuran
og skorstensfejermester Christian Pedersen om at udføre det lovpligtige
skorstensfejerarbejde i Brønderslev Kommune.
Aftalen er indgået fordi kommunen er forpligtet til at kunne henvise kommunens borgere
til en skorstensfejer.
Det kan være hensigtsmæssigt at bruge ovennævnte skorstensfejer. Men det er ikke et
krav. I Brønderslev Kommune er der frit skorstensfejervalg dvs. du bestemmer hvilken
skorstensfejer du ønsker at benytte.
Vælger du en anden end ovennævnte skorstensfejer skal du være opmærksom på
blanketten ”Hvis du vil skifte skorstensfejermester” på næste side skal udfyldes
Den udfyldte blanket skal fremsendes til din nuværende skorstensfejer og til
Brønderslev Kommune.
Ligeledes skal din nye skorstensfejer på samme blanket tilkendegive at denne
overtager forpligtelse i forbindelse med fejning og brandpræventive tilsyn.
Al opkrævning af gebyr for skorstensfejerarbejdet sker direkte til borgeren umiddelbart
efter at arbejdet er udført. Afregning for udført arbejde sker iht. gældende takster iht.
KL. (kommunernes landsforening)
Hvis skorstensfejerskiftet medfører økonomiske konsekvenser er det kommunen
uvedkommende.
Blanketten sendes til:
Brønderslev Kommune på mail: Raadhus@99454545.dk
Skorstensfejeren Brønderslev mail: broenderslev@skorstensfejer.nu

Ønsker du ikke at benytte dig af det frie valg, behøver du ikke foretage dig andet end
sikre, at de respektive fyringsenheder og aftræk er registreret i BBR (Bygnings- og Bolig
Registeret)
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”Hvis du vil skifte skorstensfejermester”
Ønsker du at skifte skorstensfejermester, beder vi dig udfylde dette skema og sende det
til din nuværende skorstensfejermester og samtidig sende en kopi til Brønderslev
Kommune.
Undertegnede, ejer af nedenstående ejendom
:………………………………………………………………………………………………
(Ejendom)
……………………………………………………………………………………………
(Ejers navn)
Opsiger pr. dato ………..hermed samarbejdet med skorstensfejermester, der står for det lovpligtige
skorstensfejerarbejde på min ejendom:
……………………………………………………………………………………………………………..
(Nuværende skorstensfejermester)
Jeg ønsker i stedet og fremadrettet, at benytte skorstensfejermester:
…………………………………………...............................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
(Navn og adresse på ny skorstensfejermester)
til at udføre det lovpligtige skorstensfejerarbejde på min ejendom, og jeg er indforstået med, at jeg
selv skal afregne direkte med skorstensfejermesteren.
Evt. bemærkninger:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Dato……....
Ejers underskrift:……………………………………………………………Tlf. nr

Erklæring fra den ny skorstensfejermester:
Undertegnede skorstensfejer erklærer hermed at være fagmæssigt uddannet skorstensfejer og
at have gennemgået uddannelse som skorstensfejermester eller tilsvarende og er indforstået
med at forpligtelse i forbindelse med fejning og brandpræventivt iht. gældende bekendtgørelser
herom, overtager skorstensfejer forpligtelse på ovennævnte ejendom pr. overnævnte dato.
Skorstensfejer navn og adresse
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Dato……....
Underskrift:……………………………………………………………
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