Ansøgning om godtgørelse for skrotning af ældre brændeovn
-vejledning til ansøgere.
Før du søger
Det er vigtigt, at du henvender dig til din skorstensfejer forud for skrotningen. Skorstensfejeren kan dels
vejlede dig i, om ovnen opfylder kravet om at være fra 1994 eller ældre, og dels skal skorstensfejeren
bekræfte, at ovnen har været installeret den 1. december 2018. Skorstensfejeren skal desuden bekræfte, at
ovnen er skrottet. Det vil sige, at ovnen enten er erstattet af en ny brændeovn, eller at den er afmeldt, og
at hullet til røgrøret er blændet af. Det er skorstensfejerens vurdering, om han vil aflægge et besøg hos dig.
Der er med Skorstensfejerlauget aftalt et gebyr på 215 kr incl. moms for skorstensfejerens ydelse.
Der kan kun ansøges om tilskud til én brændeovn pr. person. Har du også en brændeovn i et sommerhus,
vil en ægtefælle kunne søge om tilskud til denne.
Skorstensfejere
Hvis du er i tvivl om hvem der er din skorstensfejer, kan du evt. få hjælp på denne oversigt over
skorstensfejerlaugets medlemmer: https://legacy.skorstensfejerlauget.dk/members.php
Desuden er et antal skorstensfejere organiseret i Skorstensfejerforeningen 14. Januar 2017. Disse
skorstensfejere kan søges frem i ansøgningsportalen sammen med de øvrige skorstensfejere, se nedenfor.
Når du har været i dialog med din skorstensfejer, kan du gå i gang!
Klik på linket Ansøg her på siden.
Når du er logget på får du først en oversigt over de ting du skal have på plads for at kunne ansøge. Når du
har disse ting på plads kan du trykke på ”Opret ansøgning”

Klik på ”OPRET ANSØGNING”
Log på med dit NemID:

Herefter kommer du til et skærmbillede hvor du skal indtaste dit CPR nummer og trykke på ”Slå op”. Du
skal selv indtaste email adresse og telefonnummer.

Herefter kommer selve ansøgningen. Hvis brændeovnen ikke står på din folkeregisteradresse, så skal
adressefelter udfyldes med den adresse hvor brændeovn står (sommerhusadresse)

I næste skærmbillede bliver du bedt om at vedhæfte billeder af din gamle ovn, og af den nye brændeovn
eller det tilmurede ildsted. Når du har vedhæftet fotos klikker du på ”NÆSTE”

Nu er din ansøgning klar til at blive sendt. Klik på ”INDSEND”

Når du har indsendt din ansøgning, modtager du en kvittering. Når skorstensfejeren har godkendt din
ansøgning vil du i løbet af et par uger modtage skrotningsgodtgørelsen På din NemKonto.

