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NORSK VARME
• Norsk Varme er bransjeforeningen for miljøvennlige ildsteder og skorsteiner

─ Produsenter, leverandører og forhandlere

• Vårt arbeid er å minne om hvor viktig vedfyring er i det totale energibildet i 
Norge

• Vi jobber for
- utskifting av gamle ildsteder
- at ildsted og skorstein installeres i nye bygg
- et høyere faglig nivå på forhandlere og montører
- sikrere og enklere saksbehandling i kommunene
- at energi- og miljømyndighetene skal forstå at vedfyring er viktig for 

klimaet/beredskap
- å gjøre det enklere for forbrukerne å velge ildsteder som alternativ til 

strøm



MEDLEMMER I NORSK VARME



MEDLEMMER I NORSK VARME FORTS.





INFORMASJONSARBEID



RIKTIG VEDFYRING







SVEVESTØV – VIKTIGSTE FIENDE



FORSKNINGEN ER MED OSS







SNAKKER MED ALLE DE STORE



DEN STØRSTE SEIEREN 



NYE REGLER 







KURS OG SERTIFISERINGSORDNING 

Sertifiseringsordningen er et samarbeid 
med Norsk brannvernforening

NORSK VARMES 
BRANSJESKOLE • Fagkurs for medarbeidere i 

butikk (951)

• Kurs for montører 
og fagansvarlig i butikk (354)

• Kurs I søknadspliktig arbeid 
(89)

• Kurs for tilsynspersonell av 
skorsteiner og ildsteder (300)



OFFENTLIGGJØRING AV SERTIFISERTE



AVSKILTING AV MONTØRER
• I Brannvernforeningen får man advarsel og neste gang blir 

sertifikatet inndratt
• Forslag: 

─ Brannvernforeningen etablerer et klagemottak
─ Klagenemda behandler klagene
─ De som melder inn klage må være produsent, feiere eller forhandler. Vi 

kan forplikte medlemmene og oppfordre feiervesenet til å melde inn.
─ Klage må dokumenteres.
─ Hvis branfare: Sanksjon er å ta kurset på nytt. 

• Advarsel hvis det ikke er brannfare



UTFORDRINGER
• Forskjellig praktisering i kommunene

─ Noen aksepterer egenerklæring om kompetanse
─ Andre er strenge

• Pipekravet omgås
─ Ferdighusfirmaer leverer vannbårent og slipper pipekrav

• Norsk Varme møter ansvarlige politikere



VI TRENGER DERE
• «Alle» vil bytte ut ovner, men oppleves det som viktig nok?
• Er dette et tema i din kommune? 

• Meld oss om: 
─ Reglene ikke blir fulgt
─ Gebyrene er for høye
─ Cowboyer i bransjen



SKORSTEINER OG 
ILDSTEDER



ILDSTEDER I MODERNE BOLIGER
• TEK 10 – dagens krav til byggestandard

─ Tette hus (skal trykktestes)

• Utfordringer
─ Røykutslag i rommet
─ Problemer ved opptenning
─ Vanskeligere trekkforhold  p.g.a. undertrykk fra ventilasjonsanlegg

• Kan være feiljustert (for høyt undertrykk)

• Ildstedene er avhengig av tilførsel av forbrenningsluft utenfra

• Filter i balanserte ventilasjonsanlegg skal byttes opptil flere ganger pr. år

• SIV – skorstein, ildsted og ventilasjon må tilpasses hverandre



TILFØRSEL AV LUFT
• Forbrenningsluften tilføres direkte 

til ildstedets brennkammer via 
skorstein, kanal i gulv eller vegg
Krav til nybygg fra august 
2010 (TEK 10)

• Uavhengig av annen lufttilførsel til 
oppstillingsrom 

• Ildstedet påvirkes ikke så lett av 
mekanisk og balansert ventilasjon

• Benytt originale deler til 
skorsteinen



Lufting 
unødvendig

Lufteluker 
unødvendi
g

Luftkanal unødvendig

Løsning for lufttette hus

SKORSTEIN ETTER TEK 10



VENTILERTE SKORSTEINER

• Elementskorstein 
─ Ventilert elementskorstein kan benyttes uten eller 

med tilluftskanal til ildstedet

• Stålskorstein 
─ Ventilert stålskorstein er kun godkjent brukt med    

tilluftskanalen tilknyttes ildstedet

• NB! Sjekk leverandørenes monteringsveiledning 



TILFØRSEL AV LUFT
• Eksempler på montering av friskluftskanaler

Leverandørene kan levere ferdige 
friskluftsløsninger



TREKKMÅLING

Anbefalt trekk er oppgitt i Bruks- og 
monteringsveiledningen!

Foto: Tore Hommeland



RIKTIG VALG AV ILDSTED



VALG AV ILDSTED
• Som en tommelfinger regel sier vi at varmebehovet er: 60 – 80W pr. m2

─ Nye hus (TEK10) kan du gå under dette – helt ned mot 20 W pr m2
─ Motsatt for gammelt hus med mange vinduer på kaldt sted

• ”Flest mulig watt” er ikke alltid bra

─ Kan bli for varmt

─ God fyr i et lite/middels ildsted gir bedre effekt enn å småfyre i et stort

─ Skikkelig fyring gir mindre sot i røykkanaler og brennkammer, samt renere glass



OPPVARMINGSBEHOV OG EFFEKT

• Hvordan skal man forstå oppgitt effekt på ildstedet?

─ Produsentens effekttall er veiledende, det vil si minimum-maximum 
effekt

─ Produktene er kun testet på nominell effekt/virkningsgrad

• Måles når ildstedet brenner optimalt



• Hva er virkningsgrad? 
─ Virkningsgraden er hvor mye av energien i veden som blir tilført rommet

• Høy virkningsgrad er betinget av følgende:
─ Høy nok forbrenningstemperatur

─ God innblanding og riktig balansert mengde luft i brennkammeret

─ Tilførsel av sekundærluft

─ Tørr ved (17%)

─ Høy virkningsgrad oppnås ikke ved at ildstedet lusefyres i opptenningsfasen



MELDESKJEMA OG SJEKKLISTE

Meldeskjema kan du finne i 
monteringsanvisningen som fulgte 

med produktet (gjelder noen 
ildstedleverandører), men kan også 

hentes fra Norsk Varmes hjemmeside



NORSK VARMES ANBEFALING
• Norsk Varme anbefaler alltid bruk av kvalifisert montør og kontrollør. 

Dette kan være:

─ Sertifiserte kandidat fra Norsk Varmes montørkurs

─ Kommunalt feiervesen, i den utstrekning feiervesenet kan tilby slik 
tjeneste

─ Foretak som innehar sentral godkjenning 



MERKING OG 
PRODUKTDOKUMENTASJON



Produsenter er i henhold til PBL forpliktet til å utarbeide ytelseserklæring for 
byggevarer. Ildsted/fyringsanlegg er en byggevare.

Ytelseserklæring skal inneholde:
• Beskrivelse av byggevaren
• Identifikasjon av byggevaren
• Bruksområde
• Navn/varemerke
• Byggevarens ytelser
• Referanse til teststandard
• ID-navn og nummer på sertifiseringsorgan

DOKUMENTASJON

En ytelseserklæring er et verdipapir for boligen og bør 
oppbevares sammen med ildstedets monteringsanvisning og 
ferdigattest.

!



KRAV TIL DOKUMENTASJON AV ILDSTEDER
• Norske særkrav:

─ Dokumenterte partikkelutslipp i henhold til NS 3059: Kravet er 10 g/kg

I følge Direktoratet for byggkvalitet er 
SP Norge, SP i Sverige, Rhein Ruhr 

Feuerställe i Tyskland og Dansk 
teknologisk institutt akkrediterte 

selskaper for å teste etter NS 3059



MERKEORDNINGER

CE-merking i følge Norsk/Europeisk 
Standard er et løfte fra produsent om at 

produktet fyller gjeldende lover og 
minimumskrav



Standardregler ved krav om brannmur:

• Minst 10 cm tykk 

• Utført av teglstein, siporex eller leca

NB! Naturstein og gips er ikke godkjent til bruk som 
brannmur.
Men: Brannmur kan bekles med naturstein.

Prefabrikkert brannmur kan være tynnere og 
skal være typegodkjent og inneha 
produktdokumentasjon (Særnorsk krav)

Kalsiumcilicatplater må ikke skrus fast direkte i vegg innenfor 
avstandskravene til brennbart materiale

!

BRANNMUR





TILSYN 
• Hva bør huseier inneha av opplysninger vedr. fyringsanlegget for at 

tilsynspersonell kan utøve et tilfredsstillende tilsyn 

ü Monteringsveiledning for ildsted

ü Monteringsveiledning for prefabrikkert brannmur

ü Monteringsveiledning for skorstein

ü Monteringsveiledning for innmuringsstuss/hylse

ü Ventilasjonsanlegg



NYTTIGE NETTSTEDER
• www.norskvarme.org
• www.ektevarme.no
• www.enova.no (søk på vedovn)
• www.vedovn.net
• www.feiermester.org
• www.brannvernforeningen.no




