
Værd at vide om valg af 
kogeplade med indbygget emhætte og emhætte generelt 
i forhold til bygningsreglementet

Kogeplader med indbygget emhætte er blevet et meget populært valg, når der udskiftes 
køkken; og af indlysende årsager. Man sparer plads, det er en visuelt og designmæssig 
pæn løsning. Designemhætter monteret på væg, lofts-eller nicheintegrerede emhætter 
er også populære valg. 

Som boligejer skal du ved valg af emhætteløsning være opmærksom på bygnings- 
reglementet for småhuse.

Bygningsreglementet

Bygningsreglementet skal sikre, at et byggeri udføres, så det overholder kravene til  
sikkerheds-, sundheds-, og energimæssige forhold. Det er dit ansvar som boligejer at  
sikre, at din bygning til enhver tid er lovlig og lever op til Bygningsreglementets krav 
og kommunens regler. 

Selvom kravene i bygningsreglementet ændres løbende, betyder det ikke, at du bor 
ulovligt, fordi dit hus ikke lever op til de nuværende krav. Det er sådan, at medmindre 
du ombygger eller foretager en gennemgribende renovering, skal huset overholde det 
bygningsreglement, som var gældende på opførelsestidspunktet - kort sagt, hvis din 
renovering kræver en ansøgning om byggetilladelse, så skal du overholde det gældende 
bygningsreglement.

Hvad betyder det for dit valg af emhætte?

Da emhætte i køkken er omtalt i bygningsreglementet, så er det vigtigt at være  
opmærksom på dette ved dit valg. Emhætter findes generelt i to varianter:

 • med recirkulation
 • med afkast til det fri

Hvilket bygningsreglement dit hus er opført under, er afgørende for, om din emhætte må 
være med recirkulation, eller om den skal være med afkast til det fri. Selvom der i nogle 
tilfælde ikke er krav om afkast til det fri, så vil der fortsat være krav om udskiftning af 
indeluft i køkkenet som minimum gennem naturligt aftræk via frisklufts kanal.  
Yderligere skal man se efter, om huset oprindeligt er opført eller siden renoveret og  
godkendt med emhætte med afkast til det fri, selvom det er opført under et bygnings-
reglement, hvor recirkulation er godkendt.



Du kan installere med recirkulation af luften gennem filter når:

 • dit hus er opført under et bygningsreglement, hvor afkast til det fri ikke var  
  et krav og samtidig ikke oprindeligt er opført eller siden ombygget med en 
  byggetilladelse, hvor huset er med emhætte med afkast til det fri. Samtidig må  
  din renovering ikke være betinget af ansøgning om ny byggetilladelse. 

Du skal installere med afkast til det fri når: 

 • dit hus er opført under et bygningsreglement, hvor afkast til det fri er et krav  
  eller hvis det oprindeligt er godkendt og opført eller siden renoveret med  
  emhætte med afkast til det fri.
 • hvis din renovering kræver ny byggetilladelse

I forhold til nuværende bygningsreglement, så skal din kogesektion med indbygget  
emhætte og emhætter generelt overholde følgende: 

 • Emhætter skal have afkast til det fri. Recirkulation er ikke tilladt.
 • Tilstrækkelig erstatningsluft skal sikres og i fyringssæson være forvarmet  
  f.eks. via genindvindingsanlæg, så der ikke opstår undertryk; ellers fungerer  
  emhætte ikke.
 • Erstatningsluften skal være fra genindvindingsanlæg (i fyringssæson) og  
  modsvare den luft, der suges ud af emhætten.
 • Emopfangsevne for emhætten skal være 75% og i overensstemmelse med  
  DS/EN 61591 eller DS/EN 13141-3. Hvis det på anden måde kan dokumen- 
  teres, at emhætten har tilstrækkelig effektivitet (producentens ansvar med  
  tests og  dokumentation), kan andre dokumentationsmetoder anvendes.

Bor du i lejlighed

Hvis du bor i lejlighed, så er den bedste vejledning om valg af emhætte med recirku- 
lation eller emhætte med afkast til det fri, at tage udgangspunkt i hvilken udgave din 
eksisterende emhætte er samt at spørge ejer-, andelsforening eller udlejer om gældende 
regler. Omdanner du lejligheden, så det kræver byggetilladelse, så gælder ovenstående 
vejledning herom. 


