
Gul lampe lyser på displayet for ventilasjonsanlegget 

Du har kanskje oppdaget at en gul lampe lyser på 

det lille sorte displayet (se bildet) der vi ellers kan 

regulere viftehastigheten i leilighetenes ventila- 

sjonsanlegg. 

I så fall er det gule lyset ingen indikasjon på at 

noe er galt.  Det er kun et lys som gir en 

påminnelse om at det er gått 6 måneder siden de to 

filterne i kjøkkenventilatoren ble byttet. Dette 

betyr at det kan være tid for nytt filterbytte, men 

det betyr ikke at filterne må byttes.  

Om dette sier produsenten:   

«Generelt skal de to filtrene skiftes en gang årlig. I områder med mye støv og 

forurensning bør filtrene skiftes vår og høst. 

For å kunne bytte filterne og foreta kontroll og anbefalt vedlikehold på 

ventilasjonsaggregatet må dekslet på kjøkkenvifta tas av. (De største leilighetene 

har aggregatene plassert i boden).  

Dekslet veier 10 kilo, det er relativt uhåndterlig og så høyt plassert at man må stå i 

gardintrapp for å ta det av. Beboere flest vil neppe kunne gjøre dette på egen hånd. 

Dessuten er vedlikeholdet mer komplisert enn det man kanskje bør overlate til den 

enkelte andelseier. 

Selv om kjøkkenventilatoren etter borettslagsloven hører til apparatur som 

andelseierne selv har ansvaret for, har derfor borettslaget med hjemmel i lovens 

unntaksbestemmelser, vedtektsfestet at styret har ansvaret for filterbytte og 

vedlikehold av leilighetenes kjøkkenventilatorer.  

Beboerne bør følgelig ikke bekymre seg når de oppdager at den gule lampen lyser. 

Styret vil sørge for at filterne blir byttet når det er nødvendig. 

Til orientering kan det også nevnes at panelet har en lampe som kan 

varsle fare. Denne lampen (se bildet) vil tenne med fast eller blinkende 

rødt lys dersom det oppstår feil som gjør at anlegget ikke fungerer som 

det skal. Skulle denne lampen lyse må du kontakte styret. Du kan se 

denne lampen som er markert med fareskilt ovenfor den gule lampen på panelet. 

Styret vil da ta saken videre, men heller ikke i dette tilfelle er det "livet om å gjøre". 

 


