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Baggrund for revideret Strategi og Værdigrundlag

Verden forandre sig hastigt..

• Fokus ændre sig drastisk; alle taler nu miljø og vi møder mange og nye udfordringer.

• Det er vigtigt at vores værdigrundlag har størst mulig samfundsrelevans, som vi hele tiden kan
fastholde og udvikle fremover.

• Det skal stå klart for omverden, hvad vi er her for og de samfundsrelevante opgaver,   de kan
stole på, at vi løser. 

• Fundamentet i dag er handler om SIKKERHED (TRYGHED) - BRAND - FORGIFTNING - men vi 
udfører mange flere opgaver, som er til gavn for vores kunder og samfundet.

• Det fremtidige fokus på ventilationsrensning skal være en hjørnesten i vores tilbud og 
arbejdsområde - og det skal fremgå at laugets værdigrundlag/DNA. Derfor bør INDEKLIMA og 
MILJØ indgå i vores strategiske platform og Værdigrundlag.

• Det er vigtigt at vi internt lever vores DNA - og at vi hver især kommunikerer det til hinanden, til
vores kunder og til omverden.
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Vores fag under pres - men der er muligheder!

Miljøet
• Brændeovnen - mange kommuner overvejer ikke at godkende fremtidige brændeovne i

beboelser pga. CO2 - det er ikke en helt ny trend, men det er desværre en ting som indgår i
diverse beregninger og når der skal spares på CO2 udslip.

Mindre arbejdsvolumen/færre skorstene

• Vi oplever alle at der er færre skorstene end i gamle dage pga. fjernvarme osv. og med 
regeringens mål om 100% fossilfri opvarmning i 2030, er trenden klar.

• Nybyggeri unden skorstene - er allerede en realitet i nogle kommuner og det stopper ikke her!

• Frit marked/fri konkurrence
Udenlandske, u-uddannede og uautoriserede tilbyder at løse vores arbejdsopgaver.

Indeklimaet
• Et kæmpe problem for samfundet. Dette er vores store mulighed for at sikre fremtiden. Et 

område som vi skal gøre alt for at sætte os på fremover. Det kræver uddannelse og investeringer
- og ikke mindst vilje.
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Indhold i nyt Strategisk fundament

Renhed:
• Renholdning af skorstene - vores lovpligtige skorstensfejning - er vores historiske fundament. I 

dag gælder det også rensning af brændeovne og kedler, såvel som fuglesikring af aftræk og 
skorstene. Det er fortsat et hovedområde.

Tryghed:
• Brandsikring (brandpræventivt tilsyn) er i dag en vital del af vores arbejdsopgaver.  Vi forebygger

risici for brand, forgiftning og skadelig kondens.
• Vi udsteder skorstens- og ildstedsattester.
• Vi rådgivning omkring opstilling og installering af skorstene, brændeovne og   ildsteder samt

indretning af fyrrum og meget mere.

Miljø- og Indeklima:
• Vi følger de til enhver tid gældende miljøregler. Det gælder iht. processer og værktøjer, såvel

som produkter og værktøj vi bruger i vores arbejde. Vi udvikler selv normer/kodex, hvor
samfundet ikke har lovkrav, for at sikre kvalitet i vores produkt.

• Vi udfører energimålinger.
• Ventilationsrensning og sikring af et sundt indeklima, bliver en stadig vigtigere del af vores

arbejde. Det er her vi kan gøre en forskel for den enkelte og for vores samfund.
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Ønsket Udvikling

I DAG I MORGEN

“OFFENTLIGT ANSAT” DEN PRO-AKTIVE

PASSER / VEDLIGEHOLDER OG FØLGER BARE 
FORESKRIFTERNE

DEN OPSØGENDE PROBLEMLØSER

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJNING INDEKLIMA EKSPERT

VI HOLDER RENT VI SKABER TRYGHED
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Hvor vil vi gerne hen? 
Hvordan vil vi gerne opfattes?



Vores Værdier

Hvad tilbyder vi kunden.
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Historisk
Renhed og Sikkerhed

Værdi for kunden
Tryghed og kvalitet

Nyt relevant fokus
Indeklima og Miljø

Fremover

Et tryggere
samfund

Rent, Trygt og Miljørigtigt



Vores Kommunikation

Det anbefales at Skorstensfejerlauget tager ejerskab
på det mest relevante arbejdsområde.

For at kunne konkretisere hvad vi gør på en enkel og forståelig måde, og for at kunne
tage ejerskab på beskrivelsen, anbefales det

at vi opfinder et nyt ord - som vil opfattes både forståeligt, uden yderligere
forklaring, og velkendt:
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Indeliv
Ordet dækker det private og offentlige rum, det private hjem, 

den offentlige institution og virksomheden. 
Ordet er yderst relevant når vi taler om indeklima.



Vores Vision

Vi vil til enhver tid være den relevante partner, rådgiver 
og problemløser, når det gælder renhold, sikkerhed samt klima-

og miljø-rigtige løsninger i det private og offentlige rum.

Vores faglige kompetencer, erfaring og kvalitetssikringsværktøjer vil 
sikre kunderne sikkerhed, kvalitet og optimale løsninger - dermed skabe

Et tryggere indeliv og et tryggere samfund.
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Vores Mission

Vi er samfundets garant for et
Rent, Trygt & Miljørigtigt indeliv.

Vores ekspertise indenfor skorstensfejning, ventilations- og kanal-rensning, 
vedligeholdelse og brandsikring, samt rådgivning og sikring af indeklimaet, 
gør din skorstensfejer til den relevante samarbejdspartner når det gælder 

tryghed i hjemmet, i institutionen og på arbejdspladsen.
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Vores DNA

Skorstensfejerlauget
Vi skaber Rent, Trygt og Sundt Indeliv
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