
6.3.1.2 Beboelsesbygninger 
Stk. 1 

I beboelsesrum såvel som i boligen totalt skal 

der være en udelufttilførsel på mindst 0,3 l/s 

pr. m2 opvarmede etageareal. Køkkener skal 

forsynes med emhætte med udsugning over 

komfur. 

(6.3.1.2, stk. 1) 

Med BR 10 ændres arealberegningen fra det 

indvendige areal til etagearealet. Det 

indvendige areal er etagearealet med fradrag 

af arealet af ydervægge og skillevægge. Der er 

således ikke tale om, at kravet til 

udelufttilførsel mindskes. Emhætten skal have 

regulerbar, mekanisk udsugning og afkast til 

det fri og have tilstrækkelig effektivitet til at 

opfange de luftformige forureninger fra 

madlavningen. 

Stk. 3 

 

I andre beboelsesbygninger end enfamiliehuse 

med naturlig ventilation gælder der udover 

funktionskravet i stk. 1, at boligenhedens 

grundluftsskifte skal tilvejebringes med et 

ventilationsanlæg med varmegenvinding, 

indblæsning i beboelsesrummene og udsugning 

i bad, wc-rum, køkken og bryggers. 

Om sommeren kan indblæsning erstattes af 

udelufttilførsel gennem vinduer, udeluftventiler 

og lignende. 

(6.3.1.2, stk. 3) 

Om sommeren vil der være brug for yderligere 

ventilation for at fjerne overskudsvarme. 

Denne ventilation kan være naturlig, mekanisk 

eller hydrid ventilation. 

Stk. 4 

 

I andre beboelsesbygninger end enfamiliehuse 

med naturlig ventilation kan der benyttes 

behovsstyret ventilation under forudsætning af 

at luftskiftet herved ikke bliver lavere end 0,3 

l/s pr. m². 

(6.3.1.2, stk. 4) 

Styring efter behovet vil i boliger normalt 

omfatte styring efter fugtforholdene. 

Behovsstyring kan også f.eks. inkludere en 

manuelt betjent emhætte. 

Stk. 5 

Herudover skal luftskiftet i køkken og, 

baderum, wc-rum, bryggers og lignende rum 

kunne forøges mindst til følgende: I køkken 

skal der kunne udsuges en volumenstrøm på 

20 l/s og fra baderum og wc-rum skal der 

udsuges mindst 15 l/s. 

I særskilt wc-rum, bryggers og kælderrum 

udsuges en volumenstrøm på 10 l/s. 

(6.3.1.2, stk. 5) 

I en bolig på 65 m² med 1 køkken og 1 

bad/wc-rum skal ventilationen således kunne 

forøges til 0,54 l/s pr. m² altså væsentligt 

mere end grundluftskiftet i stk.1 på 0,3 l/s pr. 

m². 

I en bolig på 110 m² med 1 køkken og 2 

bade/wc-rum skal ventilationen kunne forøges 

til en samlet ventilation på 0,45 l/s pr. m². 

Tilførsel af luft til køkken, bad, wc-rum og evt. 

bryggers: Åbning på mindst 100 cm² mod 

adgangsrum. 

Desuden - hvis rummet er mod ydervæg - 

oplukkeligt vindue, lem eller yderdør. 

Stk. 6 

 

For andre rum end de i stk. 1 - 4 nævnte skal 

ventilationens dimensionering godkendes af 

kommunalbestyrelsen under hensyn til 

rummets størrelse og anvendelse. 

(6.3.1.2, stk. 6) 

 

Det kan f.eks. være vaske- og tørrerum, 

sauna, affaldsrum, elevatorer eller 

garageanlæg. 

 


