
Resultat av ovk besiktning / ventilation.  I samband med kontroll av 

ventilationen   ( OVK ) så uppmärksammade vi ett fel i Er bostad. Detta måste 

åtgärdas. Ombesiktning  utförs 27-28 april 2023, då måste felet vara åtgärdat.  

På bifogad sida, ser Ni vilket fel som fanns i just Er bostad. Det är olika fel i olika bostäder. 

Här kommer kort förklaring  till de vanligaste felen. OBS att Ni är alltid välkommen att maila 

eller ringa oss om Ni har frågor. Kontaktperson Johanna Edmark 0733953021 / mail : 

johanna@ventexpert.se  

Påkopplad spisfläkt:    I ert hus så finns fläktar på taket. Fläktarna på taket suger bort luft 

från Era bostäders kök och badrum. Då får det inte finnas en påkopplad fläkt i andra änden 

av kanalen, i Er bostad. Fläktar som sitter fast i kanalen med slang eller kanal i kök eller 

badrum är inte tillåtet. Däremot är en kåpa i köket  tillåten. En kåpa har ingen motor, den 

växlar bara mellan grundflöde och matlagnings-läge ( forcerat flöde )   Man kan också ha 

bara en ventil i köket ( som i badrummet ) tillsammans med en friblåsande kolfilterfläkt. En 

kolfilterfläkt suger in luft- renar den och blåser ut luften  igen till bostaden. Den ska inte vara 
kopplad till kanalen.  

Öppen kanal / ventil saknas/ för kort kanal / glipa ventil o kanal:   Om det saknas ventil på kanaler 

så blir balansen ojämn. Man tar flöde från sina grannar som får mycket sämre flöde. Alla kanaler ska 

ha ventil ( don) som är inställd i rätt flödesläge. Don och kanal ska sitta ihop 

Spjäll trasig / trasig kåpa/ ny kåpa :   Det är viktigt att en kökskåpa kan växla mellan grundflöde och 

forcerat flöde ( matlagningsläge ) Om inte spjället växlar korrekt så kan flödes inte balanseras in.  Det 

är sällsynt att man kan laga ett spjäll med hantverkare så det bär sig ekonomiskt. En ny standard kåpa 

franke 251 kostar ca 2500-3000:-. Om Ni byter till ny kåpa, så måste den ställas in med 

mätinstrument så det blir korrekta flöden. 

Frånluft saknas: Denna kommentar betyder att vi hittar inte kökskanalen eller köksventilen. Det kan 

betyda att köket är flyttat till ett rum som saknar ventilation, eller att man byggt köksskåp över både 

ventil och kanal så det inte längre syns. Köket måste ha synlig ventil som är kopplad till husets kanal, 

så kanalen kan rengöras.  

Fel modell på ventilen:  Detta betyder att man inte monterat ett korrekt frånluftsdon som går att 

justera in flöde på. Det finns en mängd ventiler på marknaden, men det är bara ett korrekt 

frånluftsdon som är rätt ( dvs inga galler, tallriksventiler, persiennventiler osv )  

Kanal är stängd/ eller överbyggd / förbyggd :   Inget får blockera kanalen och ventilen. Ventilen ( 

frånluftsdonet ) ska vara synlig och  åtkomlig för losstagning med handen. 

Plastkanaler / kanaler av fel dimension: Kanaler ska alltid byggas av plåt spiro, som tål ventilationsrengöring 

roterande borstar. Det får inte vara slangar bakom vägg, det får inte vara slangar som kan lossna. Det får inte 

byggas kanaler av t ex avloppsrör eller av trä. Använder man sig av slang, så ska den vara löstagbar i båda 

ändar, i sin helhet, så den kan tas loss och  bytas ut. En slang har inte samma livslängd som en plåtkanal.  Om 

man förlänger en kanal med slang så måste BÅDA ändar nås med handen. Ingen slang får försvinna iväg bakom 

skåp, hylla, skiva så man inte kan se andra änden av slangen.  

Vänliga hälsningar den 13 dec 2022 
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