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Bemærk at tidligere oplæg på reduktion af SEL til 800 J/m3 er bortfaldet
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Bygningsreglementets vejledning om ventilation
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Diskussionsoplæg revision af BR til BR2022

Indeklima

• Der foreslås indført en ny tekst af hvilken det fremgår at:

• Kælders ventilation dimensioneres efter dennes og rums størrelse og anvendelse.      

Der foreslås slettet følgende tekst:

• Fra kælder i enfamiliehuse skal der kunne udsuges mindst 10 l/s. I andre beboelsesbygninger end 
enfamiliehuse skal kælderens ventilation dimensioneres efter rummets størrelse og anvendelse.

Der foreslås følgende ændringer (markeret med grønt):

• Ventilationssystemer skal være udformet og installeret, så de ikke tilfører de ventilerede rum partikler 
eller stoffer, herunder mikroorganismer, som giver sundhedsmæssigt utilfredsstillende 
indeklimaforhold.
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Oplæg revision af BR til BR2022

Luftfugtighed:

• Der foreslås følgende ændringer (markeret med fed):

• I beboelsesrum såvel som i boligen totalt skal der til enhver tid være en udelufttilførsel på mindst 0,30 
l/s pr. m² opvarmet etageareal. Dette gælder også ved brug af behovsstyret ventilation.

• Såfremt ventilationssystemet er i stand til at registrere og korrigere luftmængde efter tilfredsstillende 
luftkvalitet og fugtforhold i såvel hele bygningen som de enkelte rum, er det dog tilladt at reducere 
udeluftstilførslen til 0,15 l/s pr. m², i en længere periode over døgnet hvis boligen ikke er i anvendelse.

HG: Altså krav om både at registrere luftkvalitet (CO2?) og fugtforhold (RH) i alle rum, for at det er 
tilladt, eller boligen ikke kan anvendes til ophold fx ifm. indkobling af tyverialarm

Der foreslås følgende vejledningstekst:

• Risikoen for skader på bygningsdele stiger hvis luftens relative fugtindhold i en længere periode 
overstiger 65 %



23-08-2021 / 21

Oplæg revision af BR til BR2022

Robusthed

Der foreslås følgende ændringer (markeret med grønt):

• Ventilation skal ske, så unødvendigt energiforbrug undgås, og så funktionen ikke
påvirkes uacceptabelt af andre luftforbrugende installationer som f.eks. fyringsanlæg, 
emhætter og tørretumblere.

• Tilførsel af udeluft skal kunne begrænses i perioder, hvor behovet for ventilation af
bygningen er reduceret. I rum med stærkt varierende ventilationsbehov skal tilførsel af
udeluft kunne tilpasses belastningen.

Der skal redegøres for tilpasningen i Drift og Vedligeholds materiale og denne skal hvor relevant 
samstemmes med § 251 og § 386.

Der skal gennemføres en funktionsafprøvning af ventilationsanlægget ventilationssystemet før 
ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal dokumentere, at ventilationsanlægget ventilationssystemet 
overholder bygningsreglementets krav til specifikt elforbrug til lufttransport, luftmængder, samt at 
eventuelt behovsstyring fungerer efter hensigten.
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Oplæg revision af BR til BR2022

DS447:

Ventilationssystemer skal projekteres og udføres i overensstemmelse med:

DS 447 Ventilation i bygninger – Mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer.

HG: Hvad gør vi, skal vi acceptere eller stritte imod? 
Jeg mener vi skal stritte imod, altså beholde henvisning til DS447 i BR18.

2.1. DS 428 Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Systemer til naturlig 
ventilation skal kun udføres i overensstemmelse med DS 428 i den udstrækning, de kan sidestilles 
med mekaniske ventilationssystemer.

3.2. DS 452 Termisk isolering af tekniske installationer.

3. DS 447 Ventilation i bygninger – Mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer eller på en 
måde som på tilsvarende vis sikrer ventilationssystemets funktion under hensyn til bygningens og 
installationernes anvendelse.
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Oplæg revision af BR til BR2022

• Rensning, service, drift og vedligehold af ventilationssystemer skal ske, så de holdes i en teknisk og 
hygiejnisk forsvarlig stand, og så de til enhver tid overholder bestemmelserne i §§ 421-449. Rensning, 
drift og vedligehold af ventilationssystemer skal ske i nødvendigt omfang som anvist i DS 447 
Ventilation i bygninger – Mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer, med en hyppighed 
der ikke overstiger 1 år.

• Der skal foreligge en drifts- og vedligeholdelsesmanual for ventilationssystemer ved ibrugtagning. 
Manualen skal indeholde tegninger med oplysning om placering af installationer, der skal 
vedligeholdes, samt hvordan og hvor ofte vedligeholdelsen skal ske. Drift- og vedligeholdelses-
manualen skal udarbejdes som anvist i henhold til DS 447, Ventilation i bygninger – Mekaniske, 
naturlige og hybride ventilationssystemer.

• Der skal gennemføres en funktionsafprøvning af ventilationsanlægget ventilationssystemet før 
ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal dokumentere, at ventilationsanlægget ventilationssystemet 
overholder bygningsreglementets krav til specifikt elforbrug til lufttransport, luftmængder, samt at 
eventuelt behovsstyring fungerer efter hensigten.
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Oplæg revision af BR til BR2022

Emhætter i mindre boliger mm.

Der foreslås følgende ændringer (markeret med grønt):

Stk. 3. Køkkener i boliger, som ikke indrettes efter § 203, skal forsynes med emhætte. Emhætten skal 
have regulerbar, mekanisk udsugning, afkast til det fri (over tag, iflg. DS447) og tilstrækkelig effektivitet 
til at fjerne fugt og luftformige forureninger fra madlavning.

I køkkener der betjener boligenheder under 50 m² kan emhætten betragtes som effektiv ved en 
luftmængde svarende til et luftskifte i boligen på 3 gange i timen.
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Oplæg revision af BR til BR2022

Tilpasninger

Der foreslås følgende ændringer (markeret med grønt):

• Udsugning fra bade- og wc-rum i boliger skal kunne forøges til mindst 15 l/s. I wc-rum uden bad 
og i bryggers skal der kunne udsuges mindst 10 l/s. Udsugningen i køkkener skal kunne forøges
til mindst 20 l/s.

• For enfamilieshuse kan der dog anvendes dertil egnede aftrækskanaler.

• Enfamiliehuse kan ventileres ved naturlig ventilation eller en kombination af naturlig-
og mekanisk ventilation. For enfamiliehuse med naturlig ventilation gælder § 443, stk. 1 og 3.
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Test af emhætter uden 
indb. ventilator iht.   

EN13 141-3

Leverandør af 
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7. Performance testing of odour extraction

The odour extraction test shall be carried out at an airflow given by the 
manufacturer including an airflow given a odour extraction ≥75% under 
following conditions:

The range hood under test shall be installed:

• Along one of the longer walls of the test room together with 
kitchen cabinets; and

• Centrally above the hob and between wall kitchen cabinets
at a height of:

- 600 mm above the hob; and

- At any other heights specified by the manufacturer.

Specific cases:

• Range hoods not intended ot be installed in a kitchen cabinet or 
between kitchen cabinets shall be tested without wall kitchen cabinets;

• Island range hoods shall be tested as wall mounted range hoods.

IEC61 591 – med 
indbygget ventilator

Det reviderede BR18

EMHÆTTER – EN13 141-3 UDEN VENTILATOR
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Det reviderede BR18

EMHÆTTER - TEST
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ESL, emhætter fra EXHAUSTO, lydløse emhætter, lydsvage emhætter

Det reviderede BR18

EMHÆTTER – EMOPFANGS %
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ESL, emhætter fra EXHAUSTO, lydløse emhætter, lydsvage emhætter
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NYE EMHÆTTER
FABRIANO & CLASSIC

Leverandør af 
ventilations-
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siden 1957
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Udformning

ESL142 - FABRIANO
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• Nyt elektrisk timerstyret 
metalspjæld med mindre 
tryktab

• Potentialfrit relæ –
kommunikation til anlæg

• LED belysning

• Filtervagt – skal aktiveres

• Automatisk overstyring 
ud fra temperatur på 
komfur

• Nemmere at indregulere, 
enklere skala

• Målepunkt – for 
indregulering

• Enklere montage med 
leverede skruer

• ”SAFE – Alarm” funktion

• ”SAFE - Guard” funktion

ESL142 FABRIANO

FUNKTIONER, VARIANTER OG TILBEHØR

Mange nye features og funktioner - her et par af dem:

• ”SAFE – Alarm” funktion

• Automatisk overstyring ud fra temperatur på komfur

• Filtervagt – skal aktiveres

Tilbehør:

• ”SAFE – Guard” funktion (lovkrav i Norge siden 2010)

NYT  - NYT

• ESL142WEM, hvid med Modbus for VEX40T

• ESL142SEM, rustfri med Modbus for VEX40T
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VEX40T: DEN SIDDER LIGE I SKABET

VEX40T er et kompakt, decentralt 

ventilationsaggregat – det måler blot 

560 mm i bredde/dybde - med andre ord;

Den sidder lige i skabet!

Optimal luftkvalitet

Maksimal ydeevne

Høj komfort

Enkel brugerbetjening

Plug & Play
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Tak fordi I lyttede med
SPØRGSMÅL?
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Positive proof of global warming

Der er ikke noget der er så skidt, at det ikke er godt for noget!


