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0 Generelt

01 Innhold
Dette bladet behandler krav og anbefalinger for utforming og 
oppstilling av mindre ildsteder og tilhørende skorsteiner. Mind-
re ildsteder er vanlige ovner, kaminer og peiser i boliger.

02 Henvisninger
Plan- og bygningsloven (pbl)
Teknisk forskrift til pbl (TEK) med veiledning
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig 
stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og 
eksplosjonsvernloven)
Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (arbeidsmiljø-
loven)
Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) 
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (forebyg-
gendeforskriften) med veiledning
Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m.
Standarder:
NS 3000 Teglstein
NS 3059 Lukkede vedfyrte ildsteder – Røykutslipp – Krav
NS 3420-N1 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og instal-

lasjoner – Del N1: Murverk
NS 3909 Brannteknisk prøving – Laboratoriemessige prø-

vingsmetoder for små skorsteiner
NS 3918 Branntekniske krav – Små skorsteiner
NS 840−845 Støpte røkrør for ovner
NS 846−847 Platerør for ovner
NS-EN 1 Oljefyrt ovn med fordampningsbrennere og av-

trekk
NS-EN 1443 Skorsteiner – Generelle krav
NS-EN 13229 Ildsteder – Peisinnsatser med eller uten 

dører, inkludert kassetter, i boliger fyrt med fast 
brensel – Krav og prøvingsmetoder

NS-EN 13240 Ildsteder for romoppvarming i boliger, fyrt 
med fast brensel – Krav og prøvingsmetoder

Byggdetaljer:
522.353 Trebjelkelag i bolighus. Bæreevne ved last fra 

peiser og ovner
570.005 Dokumentasjonsordninger for produkter til bygg-

verk
Byggforvaltning:
752.410 Skader på skorsteiner. Årsaker og utbedrings-

metoder

1 Overordnede krav

11 Krav om skorstein i boliger
Småhus og boligblokker i inntil to etasjer skal ha skorstein 
som gir mulighet for installering av ildsted til bruk ved bort-

fall av hovedenergileveranse. Dette gjelder med mindre 
bygningen er oppvarmet ved to tilstrekkelige og uavhengige 
energikilder eller er tilknyttet fjernvarmeanlegg. Kravet om 
skorstein gjelder for boliger over 50 m2 bruksareal (BRA).

12 Dokumentasjon av produktegenskaper
TEK krever at produktegenskaper som er av betydning for 
de grunnleggende kravene til byggverk skal være dokumen-
tert før produktet omsettes og brukes. Dokumentasjonen 
gjøres normalt i henhold til Norsk Standard eller tilsvarende 
tekniske spesifikasjoner. Som nøytralt kontrollorgan utarbei-
der Norges byggforskningsinstitutt slik dokumentasjon i form 
av NBI Teknisk Godkjenning og NBI Produktsertifisering. 
Stålskorsteiner skal ha CE-merking.

13 Installering
Ved installering av typegodkjente ildsteder og skorsteiner 
skal godkjent monteringsanvisning følges. Ildsteder uten 
dokumentasjon, som regel eldre ildsteder uten monterings-
anvisning, typegodkjenningssertifikat eller tilsvarende, 
skal installeres i samsvar med anvisningene i dette bladet. 
Installering av slike ildsteder er med visse unntak, se [721], 
begrenset til omplassering i samme bruksenhet.

14 Krav om søknad/melding
Installering av ildsted er ikke søknads- eller meldepliktig 
dersom arbeidet kontrolleres av kvalifisert kontrollør, for 
eksempel kommunalt feiervesen. Kravet om kontroll gjelder 
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også ved omplassering av ildsted. Kvalifisert kontrollør skal 
utarbeide en bekreftelse på utført kontroll. Denne vil være et 
verdifullt verdipapir for huseier, både ved feiervesenets tilsyn 
og eventuelt tilsyn etter SAK og ved salg av eiendommen. 
Eier eller bruker skal melde fra til kommunen (brannvesenet) 
når det har vært installert nytt ildsted.
Nyoppføring av skorstein er søknadspliktig. 

15 Brann- og sikkerhetstekniske krav
Brann- og sikkerhetstekniske krav framgår av TEK og om-
fatter krav om begrensning av varmebelastning på tilstø-
tende bygningsdeler, krav om feiemuligheter samt krav 
om at røykgasser ikke skal medføre brann- og helsefare. 
For typegodkjente ildsteder og elementskorsteiner skal 
det dokumenteres at disse kravene er oppfylt. Alle forhold 
som har betydning for sikkerheten, skal være ivaretatt og 
beskrevet i monteringsanvisninger. Disse anvisningene 
må følges ved installering/montering. Bygningsdeler av 
brennbart materiale må ikke utsettes for temperaturer over 
85 °C ved normal bruk av ildstedet.

16 Begrensing av utslipp
TEK krever at utslipp av partikler fra lukkede ildsteder for 
vedfyring, med visse unntak, ikke skal overstige verdiene gitt 
i NS 3059. Blant annet gjelder ikke kravet ved omplassering 
av ildsteder produsert før 1.1.1997.

17 Materialkrav og bestandighet
Ildsteder og skorsteiner skal utføres i materialer som har 
nødvendig bestandighet og fasthet mot den belastningen 
og de temperaturene som forekommer, mot korrosive røyk-
gasser og mot påkjenninger som snølast, vind og slagregn. 
På kaldt loft og over tak må det brukes frostbestandige 
materialer.
Skorsteinen og tilstøtende bygningsdeler skal ha mulighet til 
å bevege seg i forhold til hverandre, slik at det ikke oppstår 
skade ved temperaturbevegelser. Last fra tilliggende byg-
ningsdeler og ildsteder må ikke overføres til skorsteinen.

18 Bæreevne for ildsted
Golvet skal tåle aktuell belastning. Eget fundament el-
ler avstiving av golvet kan være nødvendig for å unngå 
sprekkdannelser på grunn av setninger i golvet. Se også 
Byggdetaljer 522.353.
Kakkelovner og murte peiser må på grunn av sin tyngde 
stilles opp på bærende fundament beregnet for den aktuelle 
belastningen.

19 Bruksforhold
Innenfor én og samme boenhet kan flere ildsteder tilknyttes 
samme røykløp dersom tverrsnittet er tilstrekkelig, se pkt. 
42 om dimensjonering.
To ildsteder i samme etasje tilknyttet samme røykløp bør 
ha røykinnføring med nivåforskjell på minst 200 mm mellom 
nedre kant av øvre røykrørinnføring og øvre kant av nedre 
røykrørinnføring. Av hensyn til lydoverføring i vertikaldelte 
boliger anbefales separate skorsteiner for hver leilighet 
framfor dobbeltløpet skorstein plassert i skilleveggen.
Avtrekk for gassapparater, gassfyrt ildsted og ildsted med 
mekanisk tilførsel av forbrenningsluft må ha eget røykløp i 
skorsteinen. Røykløp som brukes som skorstein, må ikke 
brukes som ventilasjonskanal.

2 Ovner, kaminer og peisinnsatser

21 Brannmur og beskyttelse av brennbart materiale
211 Avstand. Ildsted uten dokumentasjon av varmepåvirkning 

kan stilles opp mot ubrennbar vegg (brannmur) som vist i 
fig. 211 a og b. Ildstedets ytterflate må ikke komme nærmere 
brennbart materiale enn 300 mm, og avstand fra ildsted til 
brannmur må være minst 100 mm. Avstanden regnes fra 
eventuelle utspring på ildstedet, som kanten på utstikkende 
topp- eller bunnplate. Kaminer og peisinnsatser må i tillegg 
ha brannmur bak hele omramningen.

Fig. 211 a og b
Oppstillingsvilkår for ildsteder uten dokumentasjon. Eksemplene 
forutsetter at det ikke er brennbar vegg eller brennbar kledning bak 
brannmuren.
a. Brannmurens utstrekning på veggflaten
b. Brannmur i innvendig hjørne

212 Tykkelse og materialer. Brannmuren må være minst 100 mm 
tykk og utført i teglstein, betong, betongstein, lettklinker eller 
porebetong. Såkalt brannmurpanel med brannteknisk doku-
mentasjon kan i noen tilfeller brukes i stedet for brannmur. 
Bruksområdet må gå fram av monteringsanvisningen for 
aktuell brannmurpanel.

213 Brannmur inntil brennbar vegg. Ildsted uten dokumenta-
sjon av varmepåvirkningen kan installeres mot brannmur 
inntil brennbar vegg dersom brannmuren beskyttes av en 
skjermplate av egnet ubrennbart materiale, for eksempel 
en 2 mm tykk stålplate eller en 8 mm tykk sementbasert 
plate, se fig. 213. Plata kan festes til brannmuren med et 
luftet mellomrom på minst 15 mm. Plata må dekke ildstedets 
normalprojeksjon på brannmuren med et tillegg på minst 
100 mm.
Skjermplata kan alternativt stilles opp frittstående på golvet 
eller festes til ildstedet. I det siste tilfellet må det foreligge 
tilfredsstillende dokumentasjon.
Å øke ildstedets avstand til brannmuren i stedet for å mon-
tere skjermplate gir ikke alltid god nok effekt. Målinger har 
vist at sterk fyring i de varmeste ildstedene kan gi for høy 
temperatur bak brannmuren, selv om avstanden er opptil 
250 mm.
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Fig. 213
Brannmur uten avstand til brennbar vegg [721]

22 Ildsted i nisje
Himling og vegger i en nisje må utføres som brannmur. Fron-
ten må være åpen helt opp til nisjens himling, og nisjeåp-
ningen tillates ikke lukket med dør eller annet. Ildstedet må 
være beregnet for slik montering. Se monteringsanvisningen 
fra produsent/leverandør.

23 Avstand til himling
Avstand fra ildsted uten dokumentasjon til himling av brenn-
bart materiale må være minst 500 mm.

24 Avstand til golv
Ildsteder uten dokumentasjon kan ikke ha mindre avstand til 
golv enn angitt i fig. 24 a og b. Golv av brennbart materiale 
må under og foran ildstedet dekkes med plate av ubrennbart 
materiale. Ved kaminer og peisinnsatser må hele golvet 
innenfor omramningen dekkes av slik plate. Plata må stikke 
300 mm fram foran ilegget, se fig. 24 c. Se også pkt. 28.

Fig. 24 a–c
Avstand til golv og plate av ubrennbart materiale
a. Ildsted uten askekasse. Bunnen i ildstedet må ikke komme nærmere 

golvet enn 230 mm.
b. Ildstedets askekasse må være omsluttet av hel jernkapsel som må 

ha minst 100 mm avstand til golv av brennbart materiale.
c. Plate av ubrennbart materiale må stikke 300 mm fram foran ilegget.

Fig. 25 a
Røykrør med avstand til vegg av brennbart materiale

Fig. 25 b
Oppstilling av ovn ved isolert elementskorstein og brannmur

25 Røykrør
Røykrør må ha en avstand på minst 300 mm fra ubeskyttet 
brennbart materiale, se fig. 25 a, eller være skilt fra det med 
en 100 mm tykk brannmur.
Røykrør bør ikke ha mindre avstand til brannmuren enn  
100 mm, dersom ikke annet er bestemt etter spesiell brann-
teknisk vurdering.
Der røykrør går gjennom etasjeskiller eller vegg eller føres 
inn i skorstein, må det mures eller støpes rundt det slik at 
rørets ytre flate ikke kommer nærmere brennbart materiale 
enn 250 mm, se fig. 25 a og b. Isolerte røykrør kan ha annen 
avstand ifølge produktdokumentasjonen. Røykrør må ha 
feieluke ved hvert kne og for øvrig der hvor det er nødvendig 
for at røret lett skal kunne feies.
Det må alltid være røykrørsinnføring montert i skorstein der 
hvor det skal tilknyttes ildsted. Se for øvrig [722].

26 Lufttilførsel og hensyn til mekanisk ventilasjon
For et lukket ildsted for fast, gassformig eller flytende brensel 
vil en friskluftkanal med diameter 100 mm være tilstrekkelig. 
Peis og annet åpent ildsted krever lufttilførsel som tilsvarer 
uteluftåpninger på minst 300 cm2. Se også pkt. 42. Frisklufta 
kan tilføres i egen kanal nær ildstedet.
Mekanisk avtrekksventilasjon kan komme i konflikt med luft-
tilførselen til ildstedet, og må ofte skrus av eller dempes til et 
minimum for at røykgassen skal trekke opp i skorsteinen.
Dette kan en unngå ved å montere bakventilert ildsted med 
frisklufttilførsel gjennom egen kanal. Ved å føre forbrennings-
lufta motstrøms gjennom kanal i skorsteinen kan en i tillegg 
oppnå en energiøkonomisk forvarming av lufta gjennom 
varmeveksling med røykgassen som vist på fig. 26.
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Det er viktig at ildstedet er tilpasset denne typen lufttilførsel, 
og alle tilkoblinger og andre potensielle luftlekkasjer må 
være tilstrekkelig tettet.

Fig. 26
Eksempel på ildsted med frisklufttilførsel gjennom kanal i skorsteinen

Fig. 27
Peiskappe avsluttet minst 600 mm fra himling

27 Ventilasjon av omramning
Monteringsanvisningen angir minimums ventilåpninger. Top-
pen av en horisontal plate som omrammer en peisinnsats 
må avsluttes minst 600 mm fra himling av brennbart mate-
riale, se fig. 27, for øvrig som angitt i monteringsanvisningen 
for den aktuelle peisinnsatsen.

28 Beskyttelse av golv foran åpent ildsted
Dersom ildstedet kan fyres med dørene i åpen stilling, må 
det være plate foran ildstedet som for murt peis, se pkt. 33. 
Peis eller peisovn som i henhold til monterings-/bruksanvis-
ning kun skal fyres med lukkede dører, for eksempel dører 
med større glassfelt, kan betraktes som lukket ildsted.

29 Spjeld
Åpne ildsteder, se også pkt. 3, bør ha tettsluttende røykgass-
pjeld som kan lukkes ved feiing og for å hindre uønsket 
energitap når ildstedet ikke er i bruk, se fig. 27. 

3 Murte peiser

31 Materialer
Murte peiser utføres i fasadetegl i normalformat, NS 3000, 
trykkfasthetsklasse 350 (35 N/mm²). Til utfôring av ildrom-
met brukes ildfast stein med tykkelse på minst 65 mm.

32 Fundament og murtykkelse
Murt peis må stå på bærende murt eller støpt fundament, 
se fig. 32 a, eventuelt på dekke av betong eller lettbetong-
elementer, se pkt. 18. Der murverket støter mot brennbart 
materiale, må det ha en tykkelse på minst 470 mm fra 
ildrommet til treverket, se fig. 32 b. Denne tykkelsen kan 
reduseres til 350 mm når det mellom murverket og det 
brennbare materialet legges en plate av ubrennbart mate-
riale med varmemotstand minst 0,04 m²K/W. Noen typer 
fibersementplater er egnet og tilfredsstiller dette kravet.

Fig. 33 a–c
Golv foran peis, alle mål i mm
a. Plate på golv foran peis med lav peisbunn
b. Framspringende peisbunn som erstatning for plate på golv
c. Plate på golv foran peis med høy peisbunn

Fig. 32 a og b
Murt peis
a. Peis på støpt fundament tilknyttet elementskorstein
b. Minste murverktykkelse mot brennbart materiale

33 Golv foran peis
Golv av brennbart materiale må være kledd med stålplate 
eller annet egnet og ubrennbart materiale. Plata må:
– dekke golvet til minst 300 mm fra peisbunnens forkant og 

minst 800 mm målt fra ildrommets indre hjørne eller kant, 
se fig. 33 a.
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– ha en bredde som minst tilsvarer ileggets og peisens hele 
bredde

Plate på golvet kan sløyfes hvis peisbunnen er minst  
800 mm dyp og stikker minst 300 mm fram foran peisens 
ildrom, se fig. 33 b. 
En peis bør alltid være utstyrt med gnistfanger.
Når peisbunnen er høyere enn 470 mm, må golvplatas 
framspring forlenges med samme mål som høydeøkningen, 
se fig. 33 c.

34 Dimensjonering av peisåpning
Det vertikale arealet av peisåpningen (strålingsåpnin-
gen) må stå i forhold til romvolumet, og bør være mellom 
0,005−0,008 m2 per m3 romvolum. I store rom på over  
50 m2 må dette målet vurderes i hvert enkelt tilfelle.

4 Røykløp i skorstein

41 Tetthet og overflate
TEK stiller krav om at røykløpet skal ha tilfredsstillende 
tetthet. Dette er også nødvendig for at skorsteinen skal gi 
tilstrekkelig trekk.
Kledninger med strekkstyrke eller overflate som gjør det 
vanskelig å oppdage sprekker i skorsteinen kan ikke be-
nyttes.

42 Dimensjonering av røykløpet
Et sirkulært tverrsnitt gir mindre motstand og bedre trekk-
forhold enn et kvadratisk eller rektangulært tverrsnitt med 
samme tverrsnittsareal. Røykløpet må ha uendret tverrsnitt 
fra bunn til topp. I bygninger med flere bruksenheter skal 
hver bruksenhet ha eget røykløp.
Røykløpstverrsnittet bør dimensjoneres i samsvar med fig. 
42 a, b og c, avhengig av skorsteinshøyde, type brensel 
og antall ildsteder. Hvis en peis eller annet åpent ildsted 
er tilknyttet røykløpet, har også det vertikale arealet av 
peisåpningen (strålingsåpningen) betydning for nødvendig 
tverrsnitt.
Eksempel:
En peis med 0,85 m2 strålingsåpning og skorsteinshøyde 
på 13,5 m må ha røykløpstverrsnitt på 225 mm x 225 mm 
eller 250 mm sirkulært tverrsnitt, se fig. 42 c. Hvis peisens 
oppstillingsrom pluss tilstøtende rom utgjør 275 m3, må 
friskluftkanalens tverrsnitt være ca. 340 cm2.

5 Plassering av skorstein

51 Høyde over tak
Skorsteinens munning bør ligge minst 0,8 m over takets 
høyeste punkt ved skorsteinen og ha horisontal avstand til 
takflaten, eller til forlengelsen av takflaten, på minst 3,0 m, 
se fig. 51.

52 Avstand til nabobygning
Hvis skorsteinen ligger mindre enn 3,0 m fra annen bygnings 
tak, trevegg eller åpning i murvegg, bør skorsteinens mun-

Fig. 42 a og b
Dimensjonering av røykløp
Innfyrt varmeeffekt kan oppgis av leverandør eller produsent.
a. Dimensjonering av røykløp som er tilknyttet lukkede ildsteder for 

enten oljefyring, vedfyring eller begge deler
b. Dimensjonering av røykløp tilknyttet lukkede ildsteder kun for ved-

fyring

Fig. 42 c
Nødvendig røykløpstverrsnitt og tilluftskanaltverrsnitt for åpent ildsted 
for vedfyring
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Fig. 51
Skorsteinens høyde over tak og horisontal avstand til takflaten

Fig. 52
Skorsteinens høyde over mønet på nabobygning hvis skorsteinen kom-
mer nærmere nabobygning enn 3 m

Fig. 53
Eksempel på luftbevegelser som kan gi ustabile trekkforhold i en 
skorstein

ning ligge minst 0,8 m over nabotakets høyeste punkt, se 
fig. 51 og 52. Dette kan også være nødvendig av hensyn til 
blant annet turbulens.

53 Hensyn til trekkforhold
Trekkforholdene i en skorstein påvirkes av temperaturen 
inne i skorsteinen og utenfor, av vindstyrke og vindretning, 
av omgivelsenes topografi og av skorsteinens form, høyde 
og plassering.
Vinden kan skape overtrykk eller undertrykk omkring 
bygninger. Virvler i vinden kan forstyrre trekkforholdene. 
Problemene er størst for skorsteiner plassert på flate tak 
eller på lesiden av mønet. Se fig. 53.
Hvis man imidlertid dimensjonerer skorstein, ildsted, lufttil-
førsel og ventilasjon optimalt opp mot hverandre, vil stedlige 
forhold, som vind og så videre, i liten grad påvirke trekken 
i skorsteinen.

Skorsteinens høyde fra ildstedet til munningen over tak er 
avgjørende for trekken i skorsteinen.
Trekkforholdene kan bedres ved bruk av røykavtrekksvifte 
hvis forholdene er svært vanskelige. En slik løsning vil 
imidlertid være problematisk ved strømbrudd.

6 Utførelse av skorstein

61 Fundament
Skorstein må stå på fundament med minst 60 minutters 
brannmotstand og nødvendig stabilitet og bæreevne. Støpt 
dekke kan også tjene som fundament, forutsatt tilsvarende 
understøttelse ned til grunnen.

62 Sotluke
I bunnen av skorsteinen må det være muligheter for å ta ut 
sot. Fri avstand foran sotluke bør være minst 1 m. Høyden 
over golvet må være minst 0,3 m. Bunnen i sotluka bør 
pusses og glattes med skråning innover. Nedre kant av 
røykrørsinnføring fra ildsted bør ligge minst 200 mm høyere 
enn den øvre kanten på sotluka, se fig. 62. For skorstein 
montert på toppen av et ildsted hvor sot kan tas ut gjennom 
ildstedet, kan sotluke sløyfes. Golv og vegger av brennbart 
materiale nærmere sotluka enn 300 mm må tildekkes med 
ubrennbart materiale som angitt for feieluke, se pkt. 65.
Sotluker skal ha produktdokumentasjon.

Fig. 62
Bunn av skorstein med sotluke

63 Skorstein av tegl
631 Avstand til brennbart materiale. For teglskorstein må 

røykløpets indre flate være minst 230 mm fra brennbart 
materiale, se fig. 631 a, eller det må på annen måte sikres 
at temperaturen på brennbart materiale nær skorsteinen 
ikke overstiger romtemperaturen med mer en 65 °C. Dette 
gjelder også mot skap, kleskott, søppelrom og annet. Av-
standskravet gjelder ikke golvbord, himlingspanel og golv- 
og taklister av tre hvis skorsteinen har minst 20 mm tykk 
puss og det mellom puss og treverk er et lag ubrennbare 
plater med varmemotstand minst 0,02 m²K/W. Der skorstein 
med halvsteinsvange (110 mm) går gjennom bjelkelag el-
ler tak av tre, må skorsteinsvangene utkrages til tykkelse 
minimum 230 mm, se fig. 631 b. Har skorsteinen minst  
20 mm puss, kan utkraging sløyfes når avstanden fra utside 
av pusset vange til treverk (golvbjelker, sperre) blir 100 mm 
og mellomrommet mellom skorstein og treverk fylles med 
ubrennbar isolasjon.
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Fig. 631 a
Skorstein av tegl og avstand til treverk

Fig. 631 b
Utkraging av teglskorstein ved gjennomføring i bjelkelag 

632 Oppstillingsvilkår. En teglskorstein må oppstilles slik at 
alle fire sidene er tilgjengelige for inspeksjon med hensyn 
til eventuelle sprekker i skorsteinen. Teglskorstein med 
helsteinsvange (230 mm) kan stilles opp:
– med minst 100 mm avstand til veggflate av brennbart 

materiale. (Dette gjelder også for skorstein med halv-
steinsvange (110 mm).) Se fig. 632 a.

– direkte mot brennbart materiale ved gjennomføring i 
bjelkelag, se fig. 631 b.

– direkte mot brennbart materiale i vegger når veggenes 
endeflater monteres mot skorsteinen ved hjørnet av skor-
steinen. Kun to vegger kan monteres på denne måten, og 
de kan ikke plasseres mot samme hjørne av skorsteinen, 
se fig. 632 b.

Fig. 632 a og b
Alternativer for oppstilling av teglskorstein med helsteinsvange (230 mm)
a. Med avstand til brennbart materiale
b. Direkte mot brennbart materiale

633 Materialer. Skorstein av tegl kan utføres av massiv teglstein 
eller av hulltegl, se NS 3000 (maks. 21 hull). Når skorsteinen 
skal være fuget utvendig, brukes fasadetegl.

634 Muring. Opp til himling mot kaldt loft mures skorsteinen i 
forband med halvsteinsvanger, det vil si 110 mm.
Skorsteiner skal mures med fulle fuger overalt og gjøres så 
tett og jevn som mulig. Det må ikke forekomme mørtelklad-
der i røykløpet.
Mot bjelkelag mures halvsteins utstikk, se fig. 631 b. Skor-
steinen må kunne bevege seg fritt i forhold til andre byg-
ningsdeler.

635 Utførelse over tak. Skorsteinen kan spekkes eller rappes 
utvendig. Teglskorstein gjennom kaldt loft og over tak må 
minst ha helsteinsvanger (230 mm).
Skorsteiner med større høyde over tak enn 0,8 m kan 
det være nødvendig å armere. Dersom skorsteinen skal 
helbeslås over tak, bør det brukes en løsning som vist i 
Byggforvaltning 752.410.

64 Elementskorsteiner
641 Elementtyper. Elementskorsteiner deles inn i tre hoved-

typer, avhengig av om røykkanalen er av stål, av keramisk 
materiale eller av sementbasert materiale. Utvendig kan 
skorsteinen ha elementer av for eksempel pimpstein eller 
lettklinkerbetong, se fig. 641. Utvendige mål varierer fra 
produkt til produkt.
Skorsteinene kan være isolert med mineralull mellom 
innvendige og utvendige elementer. Isolasjonen reduserer 
faren for kondensering og tjæredannelse. Luftekanaler 
i skorsteinen gjør at man unngår for høy temperatur på 
skorsteinens utside.

Fig. 641
Tverrsnitt av ulike prefabrikkerte elementtyper

642 Oppstillingsvilkår. Elementskorsteiner kan, dersom det går 
fram av monteringsanvisningen, stilles opp mot vegg av 
brennbart materiale, men minst to sider må være tilgjenge-
lige for ettersyn.
Elementskorsteiner kan også være godkjent for montering 
helt inntil treverk der hvor skorsteinen gjennombryter trebjel-
kelag eller tak. Eksempel på utførelse av elementskorstein 
gjennom isolert tak er vist i fig. 642.

65 Tilrettelegging for feiing
Skorsteinen skal ha så mange feieluker som er nødvendig 
for forsvarlig feiing. En feieluke må ikke komme nærmere 
brennbare materialer enn 300 mm, av hensyn til varmeut-
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Fig. 642
Gjennomføring av elementskorstein gjennom isolert takkonstruksjon
Før montering må ytterelementene slemmes utvendig. 

Fig. 65 a
Avstand fra feieluke til brennbart materiale og beskyttelse av golv under 
feieluke som sitter over røykrørsinnføring

Fig. 65 b
Krav til høyde og plassering av feieluke ved feiing fra loft

Fig. 65 c
Feiing via feieluke plassert over tak

viklingen ved eventuell sotbrann. Alternativt kan brennbart 
materiale tildekkes med en plate av ubrennbart materiale, se 
fig. 65 a. Under en feieluke skal golv av brennbart materiale 
dekkes med en ubrennbar plate i en horisontal avstand fra 
feieluka på minst 300 mm, se fig. 65 a.
Feieluker skal ha produktdokumentasjon. Feieluker bør 
være lett tilgjengelige, og må ikke plasseres i rom hvor det 
kan forekomme brennbare gasser.
Skorsteiner som er lavere enn 1,2 m over taket, kan feies fra 
toppen. Figur 65 b og c viser hvordan krav om tilgjengelighet 
for feier og feierens renseverktøy kan tilfredsstilles.
Der hvor det må feies fra tak, skal eieren av bygningen 
sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst opp til og 
på taket. Kravene følger av arbeidsmiljøloven med Forskrift 
om stillaser, stiger m.m.
Dersom skorsteinen er toppmontert på ildstedet, bør det 
monteres kulefanger.

        

66 Overdekking mot nedbør
Hvis oppvarmingen er basert på vedfyring alene eller i kom-
binasjon med annet brensel, anbefales ikke skorsteinshatt, 

på grunn av kondens og bekdannelse. Det kan likevel være 
riktig å overdekke skorsteiner som blir lite brukt og skorstei-
ner i nedbørsrike strøk. Skorsteiner i fritidsboliger som står 
uoppvarmet i lengre perioder bør alltid overdekkes.
Overdekningen må ha åpningsareal som minst tilsvarer 
røykløpets tverrsnittsareal.
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