
 

Regler och vägledande information om ventilation 
 

Tilluft och frånluft 
I våra hus fungerar ventilationen på följande sätt: 
Via ventilerna, som alltid ska vara öppna, ovanför fönstren kommer tilluften in i lägenheten. ”Piggarna 
utåt” indikerar att ventilerna släpper in luft. 

 
Bild på en öppen tilluftventil ovanför et fönster med ”piggarna utåt”. 

 
När det blir kallare ute, räcker det med att en av piggarna är utåt. 
 
Frånluften i lägenheten sugs ut via mekaniska frånluftventiler i kök, kokvrå, kokskåp samt i 
badrummet in i luftkanaler med hjälp av en central placerad fläkt i huset. Frånluftsventil i kök, kokvrå, 
kokskåp är anslutet till en IMkanal. 

 
Bild på en öppen, inte täckt, mekanisk frånluftventil. 

 
Dörrar till kök, kokvrå och badrum ska vanligen vara öppna eller stå på glänt, när det gäller badrum 
minskas även risken för fuktskador och mögel om badrumsdörren står öppen. 
För att systemet ska fungera optimalt får inga fläktar kopplas till frånluftsventilerna i lägenheterna. 
 

Tillåten ventilation i kök och kokvrå: 
 Tillåten för direkt anslutning till frånluftsventil är en volymkåpa som har filter, spjäll med 

timer. Exempel på godkända volymkåpor är Futurum och Svensk fläkt. 
 
När det är dags att laga mat öppnas spjället med hjälp av timern, med följden att ett större luftflöde 
sugs ut. När spjället är stängt så sugs det ändå igenom luft. 



 
Rengör filtret regelbundet, dels för att bibehålla en bra luftgenomströmning, dels för att minimera 
brandrisken. 

 Alternativt Kolfilterfläkt som inte är anslutet till frånluftsventilen med utblås direkt tillbaka i 
kök/kokvrå. Frånluftventilen, rätt frånluftsdon är URH av fabrikat Hallton, måste vara öppen 
och får inte vara täckt, vare sig helt eller delvis. Tänk på att kolfilter måste bytas med jämna 
mellanrum, dels för att bibehålla en bra luftgenomströmning, dels för att minimera 
brandrisken. 

 

Inte tillåten ventilation i kök och kokvrå: 
 Det får inte vara en motordriven fläkt som är ansluten till frånluftsventilen. Varför? 

o När den är avstängd hindras frånluften ifrån köket och därmed fungerar inte 
ventilationssystemet optimalt i lägenheten. 

o När fläkten är igång kan os pressas in i IMkanalen och kan komma in i andra lägenheter. 
 

Ventilation i kökskåp 
 Frånluftsventilen måste vara öppen och får inte vara täckt, vare sig helt eller delvis.  

 Alternativt spjäll med timer. 

 Det får inte vara någon motordriven fläkt ansluten till frånluftsventilen, exempel Paxsfläkt. 
 

Ventilation i badrum: 
 Frånluftsventilen måste vara öppen och får inte vara täckt, vare sig helt eller delvis. Rätt 

frånluftsdon är URH av fabrikat Hallton. 

 Det får inte vara någon motordriven fläkt ansluten till frånluftsventilen, exempel Paxsfläkt. 
 

Tips för rengöring av ventilerna för tilluft: 
 Skruva ur skruvarna, luft ut ventilen med borst och dammsug ventilen och hålen. 

 På utsidan av fönstret finns en plåt med hål som ett filter. Filtret kan rengöras ifrån insidan så 
att fönstret inte behöver öppnas. Rengör försiktigt med hjälp av en sticka. Dammsug sedan. 

 Sätt tillbaka ventilen med borst och skruva i skruvarna. 
 

Tips för rengöring av ventilerna för frånluft: 
 I kök, kokvrå där det finns en volymkåpa kopplad till frånluftventil. Rengör insidan och utsidan 

av volymkåpan med hjälp av en trasa och diskmedel. 
 
Rengör filtret regelbundet, dels för att bibehålla en bra luftgenomströmning, dels för att minimera 
brandrisken. 

 Frånluftventiler som direkt nåbara, exempelvis i badrummet: Rengör med hjälp av en trasa 
och diskmedel. OBS! Skruva inte på ventilen, den är inställd för rätt luftflöde. 

 
Observera att detta är en vägledande men inte en fullt täckande information avseende ventilation. 
Tänk på att installation av ventilationsutrustning ska vara fackmannamässigt utförd. 
 
Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att ventilationssystemet i lägenheten följer dessa regler. 
Boende för inte göra ändringar i ventilationssystemet. 
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