
         

 

Ventilationsrensning 

 
Erbjudande till er inom samfällighetsförening 

 
När rengjordes ditt ventilationssystem senast? 

 

Frånluftsventilationen bör rengöras vart fjärde år för att hus och människa skall må bra. Smutsig 

ventilation leder till ökade dammpartiklar och mögel i inomhusmiljön, som i sin tur kan leda till 

allergier eller allvarliga sjukdomar. Med ett rent ventilationssystem får du bättre luftflöden som 

sänker elförbrukningen och förlänger systemets livslängd. 

 

Fram till år 2004 fastställde lagen att det var sotaren som med jämna intervaller skulle rengöra och 

rensa hushållets spisfläkt och imkanal. Numera är det inte längre någon lag på sotning av imkanaler, 

det är fastighetsägarens ansvar att spisfläkt och imkanal kontrolleras och rensas. Spisfläkt och 

imkanalen är fortfarande en viktig del av ventilationssystemet där det samlas mycket fett genom 

åren. Stekfett är en brandfarlig beläggning som kan leda till allvarliga konsekvenser om det tar eld. 

 

Smutsiga ventilationssystem orsakar: 
• Förhöjd energiförbrukning 

• Dåligt inomhusklimat 

• Mögel i våtrumsutrymmen 

• Ökad brandrisk i imkanal/köksfläkt 
 

Vi hjälper dig med: 

• Rensning av samtliga frånluftskanaler och ventiler 

• Luftflödesmätning efter rensning 

• Injustering till börvärden efter rensning 

• Rensning av imkanal samt köksfläkt 

• Protokoll på uppmätta luftflöden 
 

Under rensningen använder vi oss av eget externt fläktaggregat för att uppnå bästa resultat 
 

 

 



Våra ordinarie priser är: 
 

Totalrensning 

2150 kr. efter ROT-avdrag och inkl. moms + 95kr Servicebilsavgift (inte ROT-avdrag)* 

 

Imkanalsrensning  
990 kr. efter ROT-avdrag och inkl. moms + 95kr Servicebilsavgift (inte ROT-avdrag) * 

 

 

Alternativ 1, Totalrensning: 

 Rensning och rengöring av samtliga frånluftskanaler och ventiler 

 Luftflödesmätning efter rensning 

 Injustering till börvärden efter rensning 

 Rensning och rengöring av imkanal samt spisfläkt/spiskåpa** 

 Protokoll på uppmätta luftflöden** 

 

Antal 2 st. hushåll <  1650 kr. efter ROT-avdrag och inkl. moms***+ 95kr för servicebil 

 

 

Alternativ 2, Imkanalsrensning: 

 Rensning och rengöring av imkanal samt spisfläkt/spiskåpa 

 

Antal 2 st. hushåll <   750 kr. efter ROT-avdrag och inkl. moms*** + 95kr för servicebil 

 

 

Förutsättning: 
Att vi kan utföra arbetet i följd vid samma tillfälle på samtliga bokningar 

 
Vid frågor och/eller bokning kontakta oss på: 

 

Alexander                      Jonas  
031-361 42 56   031-361 42 63 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Göteborgs Sotningsdistrikt AB 

 
* I servicebilsavgiften ingår framkörning, material samt administrationsavgifter. I denna avgift kan man inte ta användning av rot – 

avdrag. 

 

** Förutsatt att spisfläkt är demonteringsbar och åtkomlig. Förutsatt att luftflödet är mätbart och åtkomligt vid frånluftsdon 

Vid ej åtkomlighet är priset det samma som uppgetts 

 

*** Fakturerings avgift 29kr + moms tillkommer 
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