
Særlige regler for placering og montering af/mål på hårde hvidevarer 

 

Der gælder følgende særlige regler for mål, placering og montering af hårde hvidevarer: 

 

Kogesektion sænket i bordpladen:   

 Skal placeres lige over et skabsmodul på 60 
cm.  

 Dimensioner for hullet i bordpladen skal 
være som anvist på fig. 1. 

 Kogesektionen skal være topbetjent, dvs. at 
knapperne som styrer varmepladerne, er 
placeret i pladen. 

 Komfur/kogesektion skal placeres mod væg - 
ikke i kogeø. Over komfur/kogesektion skal 
der installeres en emhætte/emfang.  
 
 
 
 

 

 

 

Indbygningsovn: 

 Indbygningsovn i skab skal placeres i en højde som 
anvist på fig. 2.  

 Det er et krav, at ovnen har separat el-udtag med 
jord, dvs. at stikkontakten har tre udgange, hvoraf 
den ene er jordforbindelse, som er nødvendig for 
meget strømkrævende ting af sikkerhedshensyn. 
Dette skal installeres for din regning. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Køle-/fryseskab: 

 Skal placeres i skabsmodul på 60 cm.  
 Skal være mindst 177,5 cm højt. Se mål på fig. 3. 
 Der skal være ventilationshuller, så der skabes 

cirkulation fra bund af skab og op. Se tegning fig. 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Opvaskemaskine/ vaskemaskine: 

 Har du fået tilladelse til installation af opvaske- 
/vaskemaskine i det nye køkken, skal det hul, hvor 
den indsættes, have en bredde på 60 cm, så det 
efterfølgende er muligt at indsætte et skabsmodul. 
Se mål på fig. 4.  

 Montering af opvaske-/vaskemaskine kræver 
separat vandtilslutning. Aqua-stop monteres på 
selve hanen, før slangen skrues på til opvaske-
/vaskemaskine. Dette skal installeres af autoriseret 
installatør for din regning. 

 Ved opsætning af opvaske-/vaskemaskine skal der 
monteres en drypbakke under maskinen.  

 Det er et krav, at opvaske-/vaskemaskine har 
separat el-udtag med jord. Dette skal installeres af 
autoriseret installatør for din regning. 

 Når du fraflytter, skal opvaske-/vaskemaskine 
fjernes, og køkkenskab skal reetableres. 

 

Emhætte/emfang: 

 Emhætte/emfang skal placeres over kogesektion, så afstanden er min. 60 cm. Hvis du har gaskomfur 
er min. afstanden på 70 cm. Er der overskab, skal emhætte/emfang opsættes under dette.  

 Er der ikke overskab, anvendes frithængende emhætte-modeller. 
 Emhætten/emfangets sugeevne vurderes ud fra køkkenets rumfang; længde x bredde x højde= m3. 

Den skal kunne suge mellem 10-20 gange rummets m3. Har du et større rum som køkken/alrum skal 
du vælge den mest sugende emhætte/emfang. 

 Bemærk, at slangen til emhætten/emfanget nedsætter sugestyrken med 10% per m længde af 
slangen.  

 Hvert sving eller knæk på slangen giver også 10% nedslag i sugeevnen. Det tilrådes at bruge metalrør, 
da det ikke giver nævneværdig modstand. Slangen skal mindst være 130 mm i diameter. 

 Hvis du henvender dig til Byg & Anlæg, kan du få oplyst hvilken model, der bedst anvendes i dit 
lejemål. Det er også her, du kan stille de spørgsmål, du måtte have vedrørende emhætte og emfang. 
 

Der er følgende tre muligheder, når du skal opsætte emhætte/emfang: 

1. Aftræk til det fri 
 Der skal opsættes emhætte med motor, hvor dette er muligt. Det kræver, at der er aftræk til det fri.  

 
2. Central sug 
 Der må kun opsættes emfang, der kobles til lejemålets centralsug.  Emfang skal være godkendt til 

boligventilation. Der må ikke anvendes fleksible forbindelser, og der må ikke være plastikspjæld i 
emhætten. Den skal kunne indreguleres via metalspjæld. 

 Hvis du henvender dig til Byg & Anlæg, kan du få oplyst hvilken model, der bedst anvendes i dit lejemål  
 Desuden kræves det, at emfanget bliver indreguleret. Når du har kontaktet os, sender vi en  

håndværker ud, der kan indregulere emfanget. 
 

3. Kulfilter 
 Er der ikke mulighed for aftræk til det fri eller centralsug, skal emhætte med kulfilter opsættes. 

Miljøhensyn 

Af miljøhensyn anbefaler vi, at der anvendes hårde hvidevarer med energimærkning A+ eller A++. Råd og 
vejledning herom findes på www.elsparefonden.dk. 

 

Økonomi 

Indkøb af nye hårde hvidevarer hører under installationsretten. De hårde hvidevarer tilhører lejeren og kan ikke 
indgå i beregningen for indkøb af køkkenet. Der ydes ikke refusion ved fraflytning.   


