
 Övermålade, övertapetserade frisklu�sven�ler 

 I lägenheten påträffades frisklu�ven�ler som var övermålade, övertapetserade eller på annat sä� 
 blockerade. 

 De�a påverkar inomhusmiljön nega�vt då det innebär a� lägenheten inte får den mängd frisklu� 
 som den är konstruerad för. 

 Rekommenderad åtgärd 

 Si�er det en så kallad ”Klaffven�l” kan man med hjälp av en brytbladskniv eller liknande skära mellan 
 luckan och ramen för a� sedan kunna öppna ven�len. 

 Har ni en frisklu�sven�l som ser ut som på bilden �ll höger bör 
 denna kunna gå a� öppna och a� ven�len förblir i öppet läge. 

 Det är vanligt a� själva mekaniken när man drar i snöret krånglar, 
 men då går det även a� manuellt dra ut den y�re kåpan så a� ven�len öppnar. 



 Felak�g frånlu�sven�l 

 I lägenheten påträffades felak�g/felak�ga frånlu�sven�ler. 

 De�a påverkar inomhusmiljön nega�vet då lu�en ej kan transporteras bort från lägenheten på e� 
 effek�vt sä�. 
 Det kan �ll exempel resultera i mögelpåväxt i lägenheten om fuk�g lu� e�er matlagning eller dusch 
 inte ven�leras bort och i stället håller sig kvar. 

 Rekommenderad åtgärd 

 I e� självdragssystem är det vik�gt a� lu�ens väg genom frånlu�sven�len är så enkel som möjligt. 

 Därför rekommenderas det a� si�a e� ven�lgaller med väl �lltagna öppningar för lu�en a� passera 
 genom eller en så kallad tallriksven�l. 

 (Tips! Ven�len si�er genom y�erväggen i sovrum, vardagsrum och kök. O�ast sne� ovanför e� 
 fönster. Hi�ar ni inte den inifrån kan man se öppningen från utsidan på fasaden) 

 Ven�lgaller  Tallriksven�l 

 Frånlu�sven�l enligt bild 
 är avsedd för ven�la�onssystem 
 med en mekanisk fläkt. 
 Det vill säga, ej godkänd i självdragshus. 



 Kopplad spisfläkt 

 I lägenheten påträffades a� en köksfläkt var kopplad �ll självdragssystemet. 

 Det förhindrar a� allmänven�la�onen fungerar då ingen lu� enkelt kan passera och ledas ut via 
 självdragskanalen. 

 När spisfläkten är startad kan stekos även spridas �ll andra lägenheter genom otätheter i skorstenen. 
 Dessa otätheter är vanliga i äldre byggnader och uppkommer på grund av små rörelser i 
 konstruk�onen som leder �ll a� det uppstår sprickor i murbruket mellan tegelstenarna som 
 skorstenen är uppmurad av. 

 Rekommenderad åtgärd 

 Ven�la�onskanalen från spisfläkten kopplas bort från byggnadens 
 självdragsven�la�on. 
 Däre�er monteras e� ven�lgaller eller en tallriksven�l för hålet. 

 Spisfläkten kan si�a kvar och det är OK a� leda lu�en från fläkten 
 mot öppningen för självdragsven�la�onen så länge det finns e� mellanrum. 

 För inomhusklimatets skull rekommenderas a� fläkten har en kolfilterinsats. 

 Exempelbild på hur en 
 kopplad spisfläkt kan se ut. 

 Ven�l för självdrag 

 Exempelbild på hur det kan se ut med 
 en kolfilterfläkt som inte är kopplad 
 �ll självdragsven�la�onen. 



 Frånlu�sdon förbyggt 

 I lägenheten påträffades a� ven�len för självdragsven�la�onen i badrum eller köket var förbyggd. 

 Det innebär a� allmänven�la�onen inte fungerar och det påverkar inomhusmiljön nega�vt. Det kan 
 också leda �ll skador i byggnaden. 

 Rekommenderad åtgärd 

 I e� ven�la�onssystem är det vik�gt a� lu�en, utan hinder, kan ledas från bostaden. Därför bör 
 ven�len för frånlu�en si�a på e� sådant sä� a� det är lu� från själva rummet (badrummet el. köket) 
 som ven�leras bort. 

 Exempel på felak�ga montage: 

 A� ven�len si�er inbyggd bakom e� överskåp i köket är ej godkänt. 

 A� ven�len är inbyggd ovanför e� sänkt tak i badrummet är ej godkänt. 


