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Problem med inomhusklimatet
Vi har fått in många och återkommande felanmäl-
ningar och klagomål rörande ventilationen  som 
bland annat handlar om:

• Högt ljud från ventilationen
• Dålig luftkvalitet på grund av snabb igensätt-

ning av frånluftsdon och spjäll
• Luktspridning mellan lägenheter
• Drag i lägenhetena
 
Anmärkingar vid OVK-besiktningar
Efter varje OVK-besiktning har föreningen tvingats 
till kostsamma åtgärder för att få ventilationssyste-
met godkänt. Åtgärderna har dock inte varit hållba-
ra och problemen har återkommit. 

2017 utfördes OVK på föreningens ventilationssys-
tem. Kontrollen visade att flertalet av huskropparna 
inte har godkänd ventilation. Anledningarna till 

INFORMATION FRÅN STYRELSEN

PROBLEMBESKRIVNING AV VENTILATIONS-
SYSTEMET

detta är bland annat att det finns lägenheter som 
har köksfläktar påkopplade på ventilationssystemet. 
Idag förekommer en mängd olika lösningar såsom 
fasta don, spiskåpor med forceringsspjäll, köksfläk-
tar med mera. Eftersom det är ett myndighetskrav 
att ha en godkänd OVK är detta något föreningen 
måste åtgärda.   

Styrelsen har tagit fram ett förslag på åtgärder. Ef-
tersom dessa åtgärder påverkar din bostad krävs det 
enligt stadgarna ett stämmobeslut för att åtgärderna 
ska kunna vidtas. Vi ber dig därför att läsa om försla-
gen i denna broschyr, samt att komma till stämman 
och göra din röst hörd. 

Med vänlig hälsning

Styrelsen för HSB Brf Ättekulla

Problemen med föreningens ventilationssystem har förekommit under många år. Det har gjorts många fel-
anmälningar avseende dålig ventilation och störande ljud från fläktarna. Det har även varit problem med att 
matos och röklukt har spridits mellan lägenheterna. Den senaste OVKn visar också på brister i ventilations-
systemet. Föreningen måste därför vidta åtgärder för att säkerställa bra inomhusklimat och en godkänd 
OVK.
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VAD ÄR OVK?

OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL

Vad är OVK, obligatorisk ventilationskontroll?
Boverket ställer krav på att OVK, obligatorisk ven-
tilationskontroll, ska göras regelbundet i alla fler-
bostadshus. Syftet är att visa att inomhusklimatet 
är bra och att ventilationssystemen fungerar som 
det är tänkt. Kontrollen ska göras av en certifierad 
kontrollant.

I flerbostadshus med mekanisk frånluftsventilation, 
som i vår förening, utförs OVK var 6:e år. Uppnås inte 
godkänd OVK tar byggnadsnämnden ut en sank-
tionsavgift fram tills dess att protokoll för godkänd 
ventilation kan uppvisas.

En förening i storlek med vår hotades nyligen med 
en sanktionsvgift på 300 000 kr och ytterligare 
40 000 kr i avgift varannan månad tills dess att för-
eningen erhållit en godkänd OVK. Detta vill vi ju 
naturligtvis inte ska hända vår förening och det är 
därför mycket angeläget att åtgärder vidtas snarast 

så att vi slipper riskera att få betala dryga avgifter i 
onödan. 

Föreningens åtgärder sedan OVK 
Stambytet och de åtgärder som har krävts i sam-
band med det har tagit stort fokus de senaste åren. 
Styrelsen har dock parallellt med detta både gjort 
undersökningar och olika ventilationsåtgärder på 
ett hus på Bärnstensgatan 33. Utifrån dessa under-
sökningar har man konstaterat att ventilationen 
ändå inte når upp till de flöden som krävs och att 
ytterligare åtgärder måste vidtas. Med detta som ut-
gångspunkt kan styrelsen nu presentera en lösning 
med kolfilterfläktar monterade i alla kök. Denna 
lösning gör att godkänd OVK kan uppnås. 

Föreningen har även ansökt om anstånd för att 
kunna avhjälpa bristerna från den underkända 
OVK-besiktningen. Detta anstånd har beviljats tills 
att stambytet är genomfört för respektive huskropp. 
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STATUS OCH STYRELSENS FÖRSLAG

Status på ventilationen
Det förekommer en stor variation på ventilationslösningar i kök, alltifrån kök som helt är i original med 
forceringsbara spiskåpor (utan motor), till kök med otillåtna köksfläktar (med motor) som är anslutna till 
husets ventilation. Det förekommer även kolfilterfläktar i vissa kök och i en del kök har man helt byggt för 
frånluftsdonet (kontrollventilen).

Troliga orsaker till problemen
Ursprungligt ventilationssystem har klena dimensioner på kanalerna och klarar inte att hantera olika fläktlös-
ningar i köken.

I originalutförandet monterades en spiskåpa med sidoplåtar för att samla upp matos. I takt med att boende 
har bytt ut sin spiskåpa till en modernare variant har man många gånger valt en kåpa utan sidoplåtar. Detta 
gör att vi idag inte klarar myndighetskraven på upptag av matos. 

För att försöka klara luftflöden och tryck har takfläktarna skruvats upp till maxhastighet, vilket bland annat 
kan leda till höga ljudnivåer.

Förutom svårigheter med att få ut tillräckliga luftflöden och rätt tryck är ventilationssystemet sårbart och 
känsligt för smuts, med snabb igensättning som följd.

Många boende stänger sina spaltventiler som sitter i ovankant på fönstren. När spaltventilerna stängs uppstår 
ett undertryck i lägenheten som kan göra att man upplever drag samt att det kan dra in luft från grannarna 
med luktspridning som följd. En del personer kan även må dåligt och känna huvudvärk om de vistas i under-
tryck.

Styrelsens förslag till ändrat ventilationssystem
För att säkerställa såväl ventilationssystemets funktion samt att föreningen lever upp till myndighetskraven är 
styrelsens föreslag att koppla bort spiskåpor och att istället montera kolfilterfläktar samt ett fast don i samtli-
ga bostäder. Det innebär bland annat: 

• I kök ska det finnas ett fast utsug (kontrollventil) som suger fritt i rummet, det vill säga en kontrollven-
til som inte är förbyggd.

• För att hantera osupptagning monteras kolfilterfläkt.

För Brf Ättekulla innebär förslaget
• Att samtliga kök ska ha en köksfläkt med kolfilterfunktion och en fritt sugande kontrollventil.
• Att samtliga spaltventiler (uteluftsintag) skall vara fullt öppna.
• Att inga köksfläktar eller badrumsfläktar får vara anslutna till husets ventilationssystem.

STATUS OCH STYRELSENS FÖRSLAG



Ansvarsfördelning
Underhåll och reparation av ventilationssystemet är 
föreningens ansvar. Föreningen behöver ett stämmo-
godkännande i de delar föreningens åtgärder gör 
intrång i bostadsrättshavarens ansvarsområden. 

Enligt föreningens stadgar §31 ligger ansvaret för köks-
fläkt och spiskåpa på bostadsrättshavaren. Ett krav på 
byte av fläkt i kök kan därför anses som ett intrång 
i bostadsrättshavarens ansvarsområde och behöver 
därmed ett godkännande på en stämma. 

Vid ett byte av fläktar ställs vi även inför andra 
frågeställningar kring hur långt återställning ska/
bör göras, hur kompensation eventuellt ska utgå till 
de som har renoverat sina kök med mera. Det finns 
fördelar att även förankra dessa frågeställningar på 
stämman.

Stämmofrågor
Beslut om förändring av ventilationen kräver beslut 
på stämma med 2/3-dels majoritet, samt godkän-
nande av Hyresnämnden. (Se föreningens stadgar 
§35)

Andra viktiga frågor som bör beslutas på en stämma 
med enkel majoritet är:

• Att underhållsansvaret/byte av fläkt överförs 
temporärt på föreningen för att sedan återgå 
till medlemmen. (Se föreningens stadgar §34)

• Hur långt återställning i kök ska göras.
• Hur kök med förbyggda don ska hanteras.
• Hur boende som har renoverat sitt kök och har 

”högre standard” ska kompenseras.
• Hur framtida kolfilterbyte och kostnaden för 

det ska hanteras.
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Vad händer om stämman röstar nej till förslaget? 
Om stämman röstar ner förslaget om att montera nya kolfilterfläktar kommer styrelsen att tvingas byta 
ut befintliga spiskåpor till en kåpa som klarar kraven på utsug av matos. Detta skulle kosta föreningen 
nästan dubbelt så mycket som styrelsens förslag om att byta ut befintliga kåpor till kolfilterfläktar. 

VEM ANSVARAR FÖR VENTILATIONEN?

VEM BESLUTAR OM VENTILATIONEN?
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DETTA HÄNDER I KÖKET

Styrelsens förslag till återställning
Vi vet att många har renoverat sitt kök och att 
det också förekommer många olika lösningar på 
köksinredningar och köksfläktar. Det är därför 
inte möjligt att redogöra för samtliga lösning-
ar. Nedan blir därför mer en principförkla-
ring av styrelsens förslag till återställningsnivå: 

• Hyllplan i köksinredning med urtag/hål för 
kanal ersätts med nya.

• Skåpssidor med hål för kanal kompletteras med 
ny utvändig frisida.

• Inklädnad ovanför köksskåp rivs, återställs och 
målningskompletteras.

• Mindre nya inklädnader i kök eller anslutning 
till kök kan krävas.

• Målningskomplettering görs endast lokalt. Det 
vill säga att vi målar inte om hela väggar eller tak.

• Minsta tillåtna avstånd mellan fläkt och spis är 
400 mm. Eventuellt krävs att inredning ovan-
för spis måste justeras/ändras/höjas för att 
klara detta krav.

• Det finns kök som helt saknar spiskåpa eller 
fläkt. Dessa kök måste kompletteras med kolfil-
terfläkt för att klara krav på osupptagning.

Tillval
Du som har en spiskåpa, köksfläkt eller kolfilterfläkt 
motsvarande basmodell (eller likvärdig) kommer 
att erbjudas möjlighet att uppgradera dig till en 
kolfilterfläkt enligt tillvalsmodell mot ersättning. 
Beställning görs på särskild blankett och betalning 
görs sedan till föreningen.

Basmodell

Franke F231

Tillval

Franke Tender
Finns i kulörer: vit, rostfritt och svart

DETTA MEDFÖR VENTILATIONSÅTGÄRDEN 
FÖR DIG

Åtgärder i köket
• Kök som har installerad spiskåpa eller köksfläkt som är ansluten till husets ventilationssystem byggs om 

eller byts till en kolfilterfläkt.
• Befintlig anslutning till husets ventilationssystem i kök rivs och en kontrollventil monteras. Kontrollventi-

len måste vara fritt sugande i rummet och får inte vara förbyggd.
• Kök som har förbyggd kontrollventil måste byggas om så att kontrollventilen friläggs.
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MEKANISKT FRÅNLUFTSSYSTEM

Spiskåpa eller köksfläkt

Frånluftsutsug via  
kontrollventil i kök 
och bad

Kolfilterfläkt i kök

Uteluftsintag via  
spaltventil i fönster

ETT VÄLFUNGERANDE VENTILATIONSSYSTEM

Illustrationen visar funktionen på ett välfungerande ventilationssystem i ett flerbostadshus med mekanisk 
ventilation. De blå pilarna visar tilluft och de röda pilarna visar frånluft.
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Så här är arbetet tänkt att genomföras
Ett provhus görs fullt färdigt och utvärderas innan 
vi startar med ombyggnad i övriga hus. Detta arbete 
kan påbörjas först efter godkänd stämma och even-
tuellt avgörande i Hyresnämnden.

Ombyggnaden görs sedan gårdsvis med avstämning 
efterhand.

Ombyggnaden beräknas pågå i 3-4 veckor per hus.

I denna typ av projekt är det inte ovanligt att det 
dyker upp en del överraskningar som kräver ut-
redning/lösning under projektets gång. Detta kan 
innebära störningar och tidsfördröjningar utöver 
beräknad tidsåtgång.

Tillträde till lägenheten
Under ombyggnaden behöver entreprenörerna till-
gång till lägenheten under 3-4 veckor. Hela huset 
har gemensamt ventilationssystem och tillträde till 
lägenheten under hela perioden är därför nöd-
vändigt för att kunna utföra arbetena. Entrepre-
nörerna behöver tillträde till lägenheten vid flera 
olika tillfällen under perioden och du informeras 
inför varje gång. Vid något av tillfällena behöver vi 
tillgång till samtliga rum i lägenheten för att rensa 
spaltventilerna. 

Du kan välja att antingen vara hemma de dagar då 
entreprenören behöver tillgång till din lägenhet, 
eller så kan du ge entreprenören tillåtelse att gå in 
med huvudnyckel.

Styrelsens förslag till kompensation
Du som har en köksfläkt liknande ”basmodell” eller 
likvärdigt ersätts med kolfilterfläkten Franke F231.

Har du en köksfläkt av nyare modell, som är smalare 
eller integrerad, försöker vi i första hand att kom-
plettera med en kolfilterinsats, vilket går i de flesta 
fall. Om det inte går att utföra monteras en ny kol-
filterfläkt i motsvarande utseende som döljs bakom 
inredningen.

Har du en köksfläkt av nyare modell som är frihäng-
ande liknande tillvalsmodellen, försöker vi i första 
hand konvertera/bygga om den till kolfilterfunk-
tion, vilket går i de flesta fall. Om det inte går att ut-
föra monteras kolfilterfläkten Franke Tender (eller 
likvärdig modell). 

Om du redan har en kolfilterfläkt kan du välja att 
behålla den, alternativt att få en ny i bas- eller till-
valsmodell monterad. 

Om du skulle vilja ha en annan kolfilterfläkt än de 
som erbjuds får du själv ombesörja installationen. 
Ingen kostnadsreglering sker.

Ekonomi
Framtagna kalkyler visar att åtgärden av ventila-
tionssystemet kommer att kosta cirka 10 miljoner 
kronor. Denna nödvändiga åtgärd ryms inom de 
avgiftsutvecklingar som styrelsen tidigare har bud-
geterat och redovisat. 

Risker för kostnadsökningar:
• Att kostnaden för återställning och kompensa-

tion ökar mer än vad vi har beräknat.
• Om omfattningen på oförutsedda problem 

som måste utredas och åtgärdas ökar mer än 
beräknat.

• Att bostadsrättshavare inte släpper in entrepre-
nörerna och att föreningen därmed drabbas av 
merkostnader.

UTFÖRANDE OCH EKONOMI

UTFÖRANDE OCH EKONOMI



Spiskåpa/fläkt byts till kolfilter och kryddhylla bibehålls. Raster installeras över kryddhylla. Håltagning görs i 
framkant för att montera en ny kontrollventil. Obs! Minsta mått mellan spis och fläkt är 400 mm, vilket är ett 
brandkrav. I de lägenheter måttet är mindre måste nödvändiga ingrepp utföras för att höja fläkten.

Kontrollventil

Raster

Kolfilterfläkt

Exempel på lösning 1; Spiskåpa/fläkt med dold kanal
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Förutsättningar för exempel på lösningar
Följande exempel visar olika principlösningar i kök. 

I vår förening finns det både lägenheter med kök i originalutförande med spiskåpa och lägenheter med reno-
verade kök och diverse ventilationslösningar. Det finns en del speciallösningar och hemmabyggen som inte 
kommer att kunna återskapas eftersom de kräver en mer omfattande ombyggnad.

EXEMPEL PÅ LÖSNINGAR I KÖK

OLIKA VENTILATIONSLÖSNINGAR I KÖKEN



Exempel på lösning 2; Spiskåpa/fläkt med synlig kanal

Kanalböj rivs och en ny kontrollventil monteras. Raster monteras i sidan ovanför skåpsinredningen. Kryddhyl-
la bibehålls men kapas 70 mm i nederkant. Kolfilterfläkt monteras. Obs! Minsta mått mellan spis och fläkt är 
400 mm, vilket är ett brandkrav. I de lägenheter där måttet är mindre måste nödvändiga ingrepp utföras för 
att höja fläkten.

Kontrollventil

Raster

Kolfilterfläkt

Exempel på lösning 3; Spiskåpa/fläkt med don i inklädnad

Spiskåpa/fläkt byts till kolfilter och kryddhylla bibehålls. Raster installeras över kryddhylla. En ny kontroll-
ventil med kanal monteras. Obs! Minsta mått mellan spis och fläkt är 400 mm, vilket är ett brandkrav. I de 
lägenheter där måttet är mindre måste nödvändiga ingrepp utföras för att höja fläkten.

Kontrollventil

Kolfilterfläkt

Raster
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EXEMPEL PÅ LÖSNINGAR I KÖK



Exempel på lösning 4; Kolfilterfläktar

I de lägenheter där kontrollventil är förbyggd friläggs denna. En ny kontrollventil monteras. Befintlig kolfil-
terfläkt bibehålls alternativt byts till likvärdig bas- eller tillvalsmodell. Obs! Minsta mått mellan spis och fläkt 
är 400 mm, vilket är ett brandkrav. I de lägenheter måttet är mindre måste nödvändiga ingrepp utföras för 
att höja fläkten.

Kontrollventil
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EXEMPEL PÅ LÖSNINGAR I KÖK

.
Har du frågor?
Om du undrar över något i denna broschyr eller har andra frågor om projektet så är du välkommen att 
kontakta HSBs boendesamordnare på telefon 042-19 95 48.

Egna anteckningar



HSB NORDVÄSTRA SKÅNE
Postadress: Box 2030, 250 02 Helsingborg, Besöksadress: Folke Bernadottes väg 445, Ramlösa 
Vxl: 042-19 95 00, www.hsbnvs.se, Orgnr: 743000-0971, Styrelsens säte: Helsingborg


