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Allmänt om ventilation 

 

Lite om er ventilation och lite att tänka på inför OVK-besiktning och totalrensning av 

ventilation 

Varför?  I hus med väl fungerande ventilation mår byggnaden bra, det gör också de 

boende. Man undviker bland annat problem med fukt och mögel och därmed 

risk för allergier. 

OVK  OVK (obligatorisk ventilationskontroll) är en lagstadgad kontroll av 

ventilationen i fastigheten. Med vårt system är intervallen 6:e år, och det är 

dags igen 2016. 

Rensning  Kanalerna, främst frånluft i kök och badrum rensas från damm och smuts, som 

påverkar luftflödena negativt. 2 mm smutsbeläggning i kanalen i en fastighet 

med mekanisk frånluftsventilation reducerar flödet med c:a 10 %. 

                         Olika system Vi har mekanisk frånluft (central fläkt, oftast på vind) innebär fläktstyrd 

frånluft. 

                         Att tänka på Det är viktigt att hålla tilluftsventiler fria och öppna för att säkra ett bra luft-

flöde, det som kan hända är annars att man får undertryck i lägenheten med 

fenomen som visslade brevinkast och liknande. Vid självdrag kan till och med 

ventilationen ”vända”, så att man drar in smutsig luft från kök och badrum, 

som medför olägenheter.   

Vid OVK Tänk på att alla ventiler (don) skall vara lättillgängliga, nyckel kan med fördel 

(om du inte har möjlighet att vara hemma) lämnas till granne eller vicevärden 

Vanliga fel De vanligaste felen, som innebär underkänd OVK, är direktkopplade spisfläktar 

till kanaler som inte är täthetsprovade, likaså, av samma anledning, PAX-

fläktar i badrum. (Båda innebär också stadgebrott.) PAX-fläkten har ofta ett 

spjäll som stänger när fläkten inte går, det innebär att kanalen då är helt 

stängd. Igenmålade/övertapetserade tilluftsventiler är också vanligt, se 

avsnittet ”att tänka på”.  

Problem Känner du grannens matos/rökning i din lägenhet kan detta bero på en 

kopplad    

                            fläkt, det som händer då är att man trycksätter en (ofta förekommande) otät        
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                            kanal. Problemen drabbar dina grannar! Kanske hela vägen upp/ner i  

                            trappan…… 

  

Styrelsen i Trumman i januari 2016 

 

 

Miljö- och kvalitetscertifiering 

SIMAB är sedan november 2001 miljö- och kvalitetscertifierade 

enligt ISO 14001:2004 och ISO 9001-2008 

 

 

SSR 

SIMAB är medlem i Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund 

 

 

Svensk Ventilation 

SIMAB är medlemmar i Svensk Ventilation   

 

 

Funkis 

SIMAB är medlemmar i OVK-branschorganisationen 

Funktionskontrollanterna i Sverige 

 

 

Swedcert 

SIMAB är medlemmar i Swedcert gällande OVK-besiktningar 

 

 

Swedac  

SIMAB är medlemmar i Swedac gällande energideklarationer 

 

 

 


