
Hjälp till och sänk energiförbrukningen i föreningen.  
 

Bortsett från tak och väggar är det oftast fönster och dörrar som är de svaga 

punkterna och som står för onödiga uppvärmningskostnader. Tätningslisterna kan 

sänka energiförbrukningen drastiskt och hålla nere värmekostnaden.  

Tätningslister är viktiga för att hålla värmen inne, och buller och pollen ute. 

Tätningslister på dörrar och fönster ger dig en bättre inomhusmiljö och förhindrar 

att kyla utifrån drar in genom otäta fönster och dörrar, vilket i sin tur kommer att 

synas på värmeräkningen. 

För att underlätta byten har styrelsen beslutat att köpa in lister som ni boende sedan 

får monterar själva ifall det finns ett behov av nya tätningslister.  

 

När ska man byta tätningslist runt sina fönster? 

Det är bra att gå igenom fönsterlisterna inför varje höst för att se till så 

tätningslisterna är hela och håller tätt. Tänk på att tätningslister runt fönsterbågar bör 

bytas ut med intervaller på ca 8–10 år (beroende på typ av list). 

Tätningslisten har många olika funktioner i ditt hem, därför kan det finnas flera 

indikationer på att det är dags att köpa nya tätningslister. Kyla och drag utifrån är ett 

tydligt tecken på att tätningslisten har lossnat eller skrumpnat av ålder. Då är det bra 

att börja fundera på att köpa nya. Tätningslister är nämligen färskvara och tappar sin 

effekt efter några år, då de oftast är tillverkade av gummi. Tätningslister av silikon 

förekommer också, och dessa är mera motståndskraftiga. Ett annat tydligt tecken är 

om du upplever att det läcker in oljud och buller, då en viktig roll för tätningslisten 

är att ljudisolera ditt hem. Om den gamla listen börjat vittra sönder eller är hård 

så bör den bytas ut. Ofta har de också börjat släppa på sina håll. Börja därför med 

att dra bort de gamla listerna, innan nya sätts dit. 

Tätningslisten ska täcka mellanrummet mellan ramen/karmen och dörren/fönstret 

men den får varken vara för stor eller liten. Om den är för liten tätar den inte 

ordentligt och den får inte heller vara för stor så att tätningslisten böjs och 

deformeras. 



Viktigt om tätningslister! 

Mjuka tätningslister får inte målas över. I bästa fall flagnar bara färgen av, och om 

den blir sittandes kommer den göra listen hård och därmed försämra både 

tätningsförmågan och hållbarheten. 

Om man penslar flytande silikon på tätningslisterna 3–4 gånger om året, på både 

ytter- och insida, håller de bättre eftersom elasticiteten bevaras. Var försiktig så du 

inte träffar träet, för då fäster inte färgen. Flytande silikon finns hos välsorterade 

byggmarknader. 

 

Instruktioner för hur man byter ut tätningslister 

 

  
1. Ta bort de gamla tätningslisterna. Ofta går listerna att dra av men man kan 

behöva skrapa bort dem om de är riktigt gamla. 

 

 

 

 



  
2. Rensa bort alla rester, slipa eventuellt lätt och avfetta. Skrapa bort lös färg. 

Rengör fönsterkarmen och avlägsna gammalt lim med hjälp av oljefri aceton.  

 

 
3. Tätningslisten ska täcka mellanrummet mellan ram/karmen och dörren/fönstret 

men får varken vara för liten eller för stor. Därför är det bra att mäta springan. Ett 

sätt att göra detta är med lite modellera, häftmassa eller tuggummi, för in den i 

springan och stäng fönstret eller dörren. Storleken på springan i karmen syns nu på 

avtrycket i modelleran eller tuggummit, mät med linjal.  



 
4. Om du ska täta runt många likadana fönster kan det vara bra att mäta insidan och 

klippa lister i rätt längd för att spara tid. Kom ihåg att ta med någon centimeter extra 

ifall att fönstren varierar något i storlek. Se upp så att du inte sträcker listen när du 

kollar längden. 

Kontakta styrelsen för att beställa lister (med information glipans storlek). 

 
5.  På gångjärnssidan ska listen placeras så att den inte gnags av när du stänger 

fönstret. Det innebär att den ska sitta på själva karmen, inte på anslagslisten (listerna 

placeras så att de pekar inåt längst glaset). Riv av skyddspapperet undan för undan 

medan den självhäftande listen trycks fast. 

Fortsätt med de övriga sidorna i fönstret. Listen fästs nu på anslagslisterna, så att det 

blir fönsterbågens insida som pressar mot tätningslisten (listerna ska sitta så att de 

pekar utåt, bort från huset). Undvik skarvning av tätningslister. Det är viktigt att 

listerna sluter tätt mot varandra. 


