SUNDT MILJØ
I BOLIGEN
TIP S OG GODE RÅD TIL DIG,
SOM BOR TIL LEJE
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INDHOLDSFORTEGNELSE
Gode vaner giver godt indeklima
Luft ud – også om vinteren
Sæt varme på
Fugt i boligen?
Sådan undgår du fugt
Sådan måler du luftens fugtighed
Hold boligen ren
Skimmelsvamp
Støj i boligen

Du får i denne folder en vejledende orientering om
indeklima og sundt miljø i din bolig. Der er tale om en
generel orientering samt en række gode råd til dig
og din familie. Der kan være specifikke regler – fx en
husorden – der regulerer nogle af forholdene i den
ejendom, du bor i.
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Pjecen ’Sundt miljø i boligen’ udgives af DEAS,
Tlf.: +45 70 30 20 20, info@deas.dk, www.deas.dk.
Eftertryk kun ifølge aftale og med kildeangivelse.
August 2018.

GODE VANER GIVER
GODT INDEKLIMA
De fleste danskere opholder sig indendørs i boligen i
mere end to tredjedele af døgnet. Et godt indeklima
har derfor stor betydning for din trivsel.
Heldigvis har vi selv stor indflydelse på, hvordan
indeklimaet skal være, og vi kommer langt med
gode vaner.
I denne folder får du gode råd til, hvordan du selv kan
skabe rammerne for et godt og sundt miljø i din bolig.
På deas.dk/lejer har vi samlet informationer om mange
andre emner, som vores lejere har spørgsmål til.
Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte
os. Du finder dine kontaktpersoner på deas.dk/
kontaktpersoner eller via vores app DEAS 24syv.
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LUFT UD – OGSÅ OM VINTEREN
Husk at lufte ud fem minutter med gennemtræk –
gerne to gange hver dag året rundt.

dårligt indeklima er større på længere sigt. Skru altid
ned for varmen, når du lufter ud.

Det er en god ide at lufte ud i forbindelse med
rengøring, madlavning og bad. Husk dog at lukke
vinduerne, mens emhætten er i brug.

SØRG FOR VENTILATION
Husk også at bruge emhætten, når du laver mad, og
tænde for ventilatoren, når du går i bad.

Der sker et lille varmetab ved at lufte ud i fyringssæsonen, men omkostningerne ved et fugtigt og
4 – Servicevejledning – S U N D T M I L J Ø I B O L I G E N

SÆT VARME PÅ
Det er vigtigt, at din bolig er tilstrækkeligt opvarmet,
så risikoen for fugtskader minimeres.

skade. Temperaturen bør ikke komme under 17-19˚C
om natten.

Er temperaturen i boligen for lav, kan det betyde, at
fugt sætter sig som kondens på de kolde flader.

TJEK PÅ DIN RADIATOR
Radiatorer er normalt forsynet med termostat. Den
skal sidde frit og må ikke tildækkes af gardiner,
møbler eller lignende. Termostaten regulerer selv
varmen. Derfor vil radiatoren det ene øjeblik være
kold og det næste varm. Du kan eventuelt spørge
din vicevært, hvordan termostaten virker.

Er temperaturen i boligen for høj, kan det først og
fremmest betyde en stor varmeregning, og om vinteren vil man ofte opleve problemer med statisk
elektricitet.
ALLE RUM SKAL VÆRE OPVARMEDE
Alle rum bør være opvarmede i vinterhalvåret. Selv i
ubenyttede rum bør temperaturen være så høj, at der
ikke er fugt på ruderne. Som en god tommelfingerregel skal der være ca. 20˚C i alle rum.
KOLDE NÆTTER
Foretrækker du at sove i et køligt rum? Så skal rummet
som minimum varmes op om dagen, så fugten ikke gør

ANBEFALET TEMPERATUR
Vinter: 20-22˚C
Sommer: ingen varme på
Soveværelse: evt. 17-19˚C om natten

Luk aldrig helt for radiatorer om vinteren, selv om der
er rum, du ikke benytter.
Når en radiator fungerer rigtigt, er den varm i toppen
og kold i bunden.
Sofaer, reoler eller lignende bør ikke placeres nærmere end en halv meter fra radiatoren.

HUSK AT BRUGE ALLE RADIATORER I
BOLIGEN
Det koster ikke ekstra og sikrer en bedre
varmefordeling.
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FUGT I BOLIGEN?
Luften og luftkvaliteten i din bolig afhænger af, hvordan du lever. Når du fx laver mad, vasker, bader og
vander planter, tilfører du fugt. Årstiden betyder også
meget for, hvor meget fugt der er i luften indendørs.
HVORNÅR ER DER FOR FUGTIGT?
›› Lidt dug nederst på ruden om morgenen behøver
ikke at være et problem, men dug på ruden midt på
dagen tyder på for meget fugt.

››

Dug på ydersiden af ruden er et godt tegn på rudernes energi-effektivitet.

››

Dårlig, muggen og kælderagtig/jordslået lugt i
boligen, i tøjet mv.

››

Mug og mørke pletter ved vinduer, på badeværel-
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se eller ydervægge (fx bag reoler, skabe og andre
møbler).

››

Fugtigt træværk, afskallet maling eller løst tapet
bag gardiner og i hjørner.

›› Et hygrometer viser luftens fugtighed. Der er for fugtigt, hvis du måler en relativ fugtighed (læs side 8)
over 50% gennem længere tid om vinteren.
Kontakt din vicevært, hvis du konstaterer ét
eller flere af tegnene, og de ikke forsvinder
ved daglig udluftning, regelmæssig rengøring og ordentlig varme på radiatorerne.

SÅDAN UNDGÅR DU FUGT
GENERELT FOR ALLE BOLIGENS RUM
›› Hvis der er dug på indersiden af ruderne, skal du
lufte mere ud.

››
››

Placer ikke store møbler, fx reoler og sofaer, nærmere end 20 cm fra kolde ydervægge.
Undgå at tørre tøj inde i boligen.

I SOVEVÆRELSE
›› Opvarm soveværelset om dagen, og skru eventuelt ned om aftenen, hvis du foretrækker at sove i
et køligt rum.

››
››
››

Luft ud morgen og aften.
Sæt eventuelt et vindue på klem om natten.
Luft jævnligt sengetøjet.

I BADEVÆRELSE
›› Skrab vand/fugt af vægge og gulv efter badet.

››

Åbn et vindue, spjæld eller lignende i forbindelse
med badet.

››
››

Hold døren lukket til husets øvrige rum.
Sørg for god opvarmning af badeværelset − også
under udluftning.

I KØKKEN
›› Brug emhætten.

››
››

Læg låg på gryder når du laver mad, og skru ned.
Tjek jævnligt at r ørinstallationer under køkkenvasken ikke er utætte og giver grobund for
skimmel.
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SÅDAN MÅLER DU LUFTENS FUGTIGHED
Hvis du vil vide mere om luftfugtigheden i din bolig,
kan du anskaffe dig et hygrometer, der viser luftens
fugtighed.
For at udtrykke, hvor meget fugt der er i luften, benyttes udtrykket Relativ Fugtighed (RF).
Fugtigheden indendørs bør ikke overstige:
›› 45-50% RF om vinteren. Man kan tilstræbe en relativ luftfugtighed på 30-45%.
›› 60-65% RF om sommeren. Det kan dog være
svært, når luften udenfor er varm og fugtig.
KAN LUFTEN BLIVE FOR TØR?
Nej, sjældent, men den kan føles tør, og det skyldes
oftest et højt indhold af støv. Hvis den relative luftfugtighed kommer under 25-30%, så bør luftfugtigheden øges. Det gør du nemmest og billigst ved at
sænke temperaturen.

Husk altid at justere dit hygrometer.
’Pyntehygrometre’ og ’pyntetermometre’
er ikke pålidelige.

8 – Servicevejledning – S U N D T M I L J Ø I B O L I G E N

HOLD BOLIGEN REN
Rengøring kan nedsætte støvmængden og dermed
antallet af fx husstøvmider i din bolig. Grundig rengøring reducerer desuden vækstmulighederne for
svampesporer markant.

››

Støvsug reoler, persienner, lampeskærme og
lignende med det lille mundstykke.

››

En hårdt opvredet klud i rent vand er god til at
fjerne både støv og let snavs.

NOGLE GODE RÅD
›› Luft ud med gennemtræk i forbindelse med
rengøring.

››

Anvend kun rengøringsmidler i vandet til gulvvask
og fastgroet snavs.

››

Brug den brede side af støvsugerens gulvmundstykke langs paneler.

Du misligholder din bolig, hvis du ikke udlufter eller opvarmer den korrekt.
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SKIMMELSVAMP
Skimmelsvamp kan kun leve og vokse på fugtige steder i boligen. Det er derfor vigtigt at være opmærksom, hvis der pludselig kommer større fugtskader
i boligen. Det kan fx skyldes vandskader, fejl i boligens konstruktion, manglende vedligeholdelse eller
skjulte fejl ved installationer.

DET KAN DU GØRE FOR AT UNDGÅ
SKIMMELSVAMP

I TVIVL? KONTAKT DIN VICEVÆRT
Kontakt straks ejendommens vicevært, hvis du
oplever større fugtskader i din bolig. Viceværten
vil undersøge problemet og sørge for den nødvendige udbedring.
HVAD ER SKIMMEL?
Skimmel ses som grønne, sorte, brune eller hvide plamager og har som regel en lodden overflade.
Det kan også sidde skjult, fx under gulvet eller på
loftet, og give anledning til, at boligen lugter muggent,
jordslået eller kælderagtigt.
Skimmelsvamp er bittesmå svampe, som er overalt i
naturen. Når de formerer sig, frigiver de sporer i store mængder. Sporerne findes i luften, og der er flest i
sensommeren.
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››

Undersøg jævnligt din bolig for fugtskader
og skimmel.

››

Sørg for regelmæssig udluftning.

››

Rens, og tjek emhætte og andre udsugningsventiler regelmæssigt.

››

Rens afløb med faste intervaller.

››

Sæt ikke møbler op ad kolde ydervægge.

››

Mindre skimmelsvampeangreb, fx på vinduesrammer eller på fuger omkring badet,
skal du rengøre med et svampedræbende
middel, fx Rodalon.

STØJ I BOLIGEN
I ejendomme, hvor man bor tæt sammen, kan det ikke
undgås, at man hører lyde fra de andre i ejendommen.
I boliglovgivningen står der, at man ikke må tilsidesætte god skik og orden. Det drejer sig altså om at
vise hensyn og tolerance, så alle kan være i deres
hjem uden at blive generet.
GODE RÅD TIL AT MINIMERE STØJ:
›› Spil ikke musik for åbne vinduer.

››
››
››
››
››
››

Skru ned for musik og tv i de sene aftentimer.
Sæt ikke højtalere på vægge ind mod naboen.
Giv naboen besked, hvis du skal holde fest.
Tæpper på gulvene kan dæmpe støjen.
Vælg støjsvage maskiner, når du anskaffer nye.
Undgå støjende legetøj.

NABOSTØJ
Hvis en beboer støjer meget, kan du klage til udlejer.
Udlejer kan sanktionere støjende adfærd med advarsler. Og det kan i grove og gentagne tilfælde resultere i, at lejligheden opsiges.
Ofte er den bedste løsning dog, at I taler sammen i
ejendommen om problemerne og finder en løsning.
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VIL DU VIDE MERE?
På deas.dk kan du finde flere informationer og gode råd om det at bo til leje.

www.deas.dk

L AD OS HJÆLPE DIG
Spørgsmål til din husleje? Behov for viceværthjælp? Du er altid velkommen til at kontakte os.
Du finder dine kontaktpersoner

››
››
››

På deas.dk/kontaktpersoner
I ejendommens opgang
Via vores app DEAS 24syv.

Du kan også altid kontakte DEAS Service Center
for at få viceværthjælp. Det har åbent alle
hverdage klokken 8-16 på 7030 2020.

DEAS
København
Dirch Passers Allé 76
DK-2000 Frederiksberg

Aalborg
Skibbrogade 3
DK-9000 Aalborg

Tlf.: +45 7030 2020 · info@deas.dk · www.deas.dk · CVR-nr. 20 28 34 16

Aarhus
Søren Frichs Vej 50
DK-8230 Åbyhøj

