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Feiing av ildsted 

Feiiing av ildsted kan man gjøre selv eller få feiern til å komme. 

Dette er viktig for å sikre mot brann, men også for å sikre at 

det brenner ordentlig og at en får utnytta veden. Et lite lag 

med sot inni ovnen gjør den mindre effektiv. Likeledes kan et 

innsnevret røykrør gjøre trekken dårlig. 

VIKTIG! 

IKKE BRUK VANLIG STØVSUGER TIL Å SUGE OPP SOT ELLER 

ASKE. STØVET ER SÅ FINT AT DU KAN BRENNE MOTOREN. 

BRUK EGNET SOTSUGER ELLER SOTPOTTE PÅ STØVSUGEREN. 

Instruks 

1. Ovnen må være kald. 

2. Fjern luke i bend på røykrør. 

3. Fei inni røykrøret ned mot ovnen, deretter mot pipa i 

full lengde begge veier. Har du flere bend, sørg for at 

alle blir feid i begge retninger. 

4. Ta ut sot fra ovnen og i feieluka på pipa. 

5. Fei inni ovnen. Egen feiekost, gammel oppvaskbørste 

eller hanske. Sota fester seg gjerne i taket, hvelvingen. 

Røyken blir kaldere jo lengre opp i ovnen. Har du eta-

sjeovn er det spesielt viktig å feie den. I praksis må du 

da noen ganger demontere deler av ovnen for å kom-

me til. 

6. Spa ut. Finstøvet tar du med sotsuger eller støvsuger 

med sotpotte. IKKE BRUK VANLIG STØVSUGER! 

7. Bøtta med sot skal være i ikke brennbart materiale. Må 

ikke settes nær brennbart materiale. Utgangsdør, ve-

randa eller lignende. Sot kan ta fyr lenge etterpå. Hus-

branner har startet slik. 

Utstyr: 

Feieutstyr med passende diameter til røykrør. 

Feiern bruker rørkost. Vanlige diametere er 125 og 150 mm 

målt innvendig i røykrøret. Unntaksvis kan en finne eldre ov-

ner eller peiser med 175 mm innvendig diameter i røykrøret. 

Har du ikke rørkost tilgjengelig er det fullt mulig å bruke andre 

ting. Oppvaskkost forlenget med kosteskaft. Dobørster med 

improvisert forlenger. Det viktigste er å få fjernet det innven-

dige soten i røykrøret. På noen ovner er det mulig å fjerne 

røret fra ovnen og gi lettere tilgang. 

Hanske en ikke er så redd for. 

Oppvaskkost, børste, slokkeutstyr i tilfelle uhell. 

Sotsuger, sotpotte til støvsuger. 

Verneutstyr støvmaske. Sot er ikke sunt. 

Bøtte i passende materiale som ikke er brennbart til oppebe-

varing av sot og aske. 

 

Rød sirkel viser luke som tas av for å feie 

røykrøret. 

Litt mer utfyllende om utstyr 

på side 2. 
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Utstyr til feiing av eget ildsted 
Her er hva feieren bruker til å feie et ilsted, men veldig mye annet kan brukes, og litt anbefalinger  

Det er ikke utstyret som er det viktige når man skal feie et ild-

sted, men her ønsker vi å vise fram hva feieren bruker, men 

også noen råd om alternativt utstyr. Private har gjerne ikke 

ordentlig feieutstyr tilgjengelig, men det er ikke nødvendig. 

Prinsippene som er forklart på forrige side er de viktige. Les 

mer her om ustyret feieren bruker. 

Rørkost for å feie innven-

dig i røykrør. Vanlige dia-

metere 125 mm og 150 

mm. Alternativt oppvask-

børste forlenget med kos-

teskaft, en arbeidshanske 

eller noe annet. 

Håndlime for å feie innvendig i 

ildkammer. Den lange enden for 

sot som er løs. Den korte enden 

kan brukes for mer hardtsittende 

sot. Arbeidshanske eller oppvask-

børste er gode alternativer. 

VIKTIG Å IKKE BRUKE VANLIG STØVSUGER 

Sota har så små partikler i seg at dette kan ødelegge motoren. 

Bruk egnet sotsuger eller sotpotte på den vanlige støvsugeren 

når du skal gjøre den siste finpussen. 

Støvmaske Sot inneholder 

mye fint støv med uforbrente 

hydrokarboner, hydrogen og 

polysykliske aromatiske hy-

drokarboner (PAH). Det beste 

er å unngå å virvle opp støvet. 

Stålbøtte eller fat til å samle sot og aske fra røykrør 

og ildkammer. Asken og sota må ikke settes nær 

brennbart materiale. Varme og energi kan ligge lag-

ret, lenge etter at ovnen er slukket. 

Slokkutstyr må være i 

nærheten i tilfelle uhell. 

Her en  håndslokker. 

VIDEO 

Feiing av eget ildsted blir vist grundig. Se Modum kommunes hjemmesider under brann og 

feiervesen. 


