Hvis du vil skifte skorstensfejer

Skorstensfejerskift i Favrskov Kommune

Postadresse:
Favrskov Kommune
Plan og Byg

Ønsker du at skifte skorstensfejer, skal du udfylde dette skema og sende det til Favrskov Kommune. Du kan fremsende skemaet til mailadresse byg@favrskov.dk

Skovvej 20
8382 Hinnerup

Undertegnede, ejer/bruger af ejendommen:

Tlf. 8964 1010

_____________________________________________________________________

favrskov@favrskov.dk

(Ejendom – adresse, by og postnummer)

www.favrskov.dk

og med ejendomsnummer: _______________________________________________
21. november 2019

meddeler hermed Favrskov Kommune, at have indgået skorstensfejningsaftale efter
bekendtgørelse nr. 541 af 22. maj 2017 med skorstensfejer

Sagsbehandler:
Mogens Kjeldsen

_______________________________________________ tlf. nr.:________________
(Navn, adresse, by og postnummer)

mail adresse:______________________________

CVR nummer:______________

Tlf. 8964 5221

Personlig henvendelse:
Favrskov Kommune
Plan og BygByg

om fremtidig lovpligtig skorstensfejning med virkning fra

Torvegade 7
8450 Hammel

______________________
(dato)

Sagsnr.

_______________________________ / ___________________________________

710-2014-34198

underskrift ejer

Dokument nr.

underskrift skorstensfejer

710-2019-242381

Vigtig information ved skorstensfejerskifte
1.

Skorstensfejeren skal kunne dokumentere, at han/hun har den fornødne uddannelse og er i besiddelse af tilladelse til at udøve erhvervet som skorstensfejer, jf.
bekendtgørelse nr. 541 af 22. maj 2017. Ved skorstensfejerens underskrift af nærværende aftale, tiltræder skorstensfejeren, at være i besiddelse af nødvendige tilladelser til at udøve erhvervet.

2.

Erhvervsansvarsforsikring i forbindelse med udøvelse af skorstensfejning tillægges skorstensfejeren.

3.

Al fremtidig afregning for skorstensfejning sker direkte mellem ejeren/brugeren og
den valgte skorstensfejer.

4.

Skorstensfejeren påtager sig at udfører det lovpligtige skorstensfejerarbejde i henhold til gældende regler, herunder bekendtgørelse nr. 541 af 22. maj 2017 om
brandværnsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg (skorstensfejerbekendtgørelsen).

5.

Skorstensfejeren skal gøre sig bekendt med de bestemmelser og forskrifter, der
vedrører hans arbejdsområde, og han skal efterleve de påbud, der gives ham af
1

Byrådet.
Bliver skorstensfejeren under arbejdet opmærksom på ulovlige forhold i henhold til
reglerne om ildsteder og aftrækssystemer i bygningsreglementet, skal der ske
meddelelse herom til Byrådet straks.
6.

Ophører en privatretlig aftale om skorstensfejning, skal skorstensfejeren senest
14 dage herefter meddele dette skriftligt til Favrskov Kommune. Ophævelse af aftalen skal være underskrevet af hhv. skorstensfejeren og ejeren af ejendommen.
Skorstensfejeren bør og anbefales at vedlægge kopi af tidligere fejningsrapporter
udført under den privatretslige aftale.

7.

Skorstensfejeren er ansvarlig for sit og sine ansattes arbejde samt for, at arbejdet
udføres efter arbejdsmiljøloven.

8.

Skorstensfejeren skal til ejer eller bruger aflevere en besøgsrapport hvoraf det
fremgår, hvilket arbejde der er udført.
Arbejdet skal foretages, så forurening i vides muligt omfang undgås. Sod, der ved
rensningen samler sig i bunden af skorstenen og andre steder, skal fjernes af
skorstensfejeren og anbringes i overensstemmelse med kommunens renovationsbestemmelser.

9.

Ved umiddelbar fare for brand, forgiftning eller eksplosion skal skorstensfejeren
give ejer eller bruger skriftlig meddelelse om, at den pågældende skorsten, ildsted
mv. ikke kan benyttes, før manglen er afhjulpet.
Samtidig skal Favrskov Kommune straks underrettes om de konstaterede forhold
med henblik på udstedelse af påbud eller forbud med hjemmel i byggeloven.
Såfremt Favrskov Kommune udsteder påbud eller forbud efter byggeloven, underrettes skorstensfejeren herom.

10. Såfremt skorstensfejeren ønsker - efter forhandling med ejeren/brugeren af ejendommen - at fastsætter ændrede fejningsterminer end fastsat i bekendtgørelse nr.
541 af 22. maj 2017 skal denne skriftligt meddele dette til Favrskov Kommune.
11. Det bør sikres, at pågældende skorstensfejer, med hvem der er indgået aftale om
lovpligtig skorstensfejning, til enhver tid kan kontaktes af ejeren.
I de tilfælde, hvor brandvæsenet i forbindelse med fx en skorstensbrand har brug
for skorstensfejerens fagekspertise, skal skorstensfejeren kunne tilkaldes af ejeren/brugeren. Betaling til skorstensfejeren for denne ydelse afregnes med ejeren/brugeren og er Favrskov Kommune uvedkommende.
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