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Luft till luftvärmepump 
 
Systemet skall vara fristående från befintligt värmesystem. Det får inte kopplas på 
eller in i det befintliga värmesystemet eller kopplas in/på pannan. 

 
Det är alltså en luft till luftvärmepump som får installeras. 

 
Systemet består av en utedel och en eller flera innedelar som ger värme på vintern 
och kyla, om man så önskar, på sommaren. 

 
Värmepumpens utedel skall vara en tystgående modell, och skall följa de riktlinjer 
Göteborg Stad / miljöförvaltningen, satt upp som riktvärden vid fasad: 
(anges som ekvivalent ljud (= medelvärde under mättiden)) 
Max 50 dBA (dagtid kl. 06-18) 
Max 45 dBA (Kväll kl. 18-22) samt lör-, sön- och helgdag (06–18) 
Max 40 dBA (Natt kl. 22-06) 

 
Värmepumpens utedel får inte hängas på väggen, utan skall stå fristående på 
marken. Den skall täckas med en skyddslåda som harmoniserar med bakomvarande 
vägg. 
Kondensvatten skall ledas bort från husväggen dock inte mot gångstråk, då det utgör 
en halkrisk när kondensvattnet fryser till is, vintertid. 

 
Värmepumpens utedel skall placeras på en undanskymd plats så långt från grannar 
som möjligt och inte störa grannar med ljud eller luftströmmar. Ej heller placeras på 
väl synlig position från gångväg. 

 
Rördragning från utedelen skall gå kortast möjliga väg och monteras så osynligt som 
möjligt. 
Håltagning i fasad får inte skada fasad eller konstruktion så att skada i form av 
hållbarhet eller så att fukt tränger in i fasaden. 

 
Tillstånd för installation måste sökas hos styrelsen. 
Samtycket från berörda grannar skall bifogas i ansökan. Berörda grannar kan variera 
då det i vissa fall finns flera grannar som blir berörda. 
Ritning över placering av både ute och innedel samt rördragning måste bifogas. 
Produktblad på värmepump skall bifogas, där storlek samt ljudnivå i dBA framgår. 
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Installationen skall utföras av fackman, alternativt på ett fackmannamässigt sätt. 

 
Skriftligt godkännande från styrelsen krävs innan arbetet/installationen 
påbörjas. 

 
Varje medlem som installerar en värmepump är sedan själv ansvarig för produkten 
samt framtida fel eller brister. Medlemmen ansvarar också för installationen och 
problem som kan uppstå på eller i fastighet på grund av installationen. 

 
Varje medlem är också ansvarig för att montera bort/underlätta vid målning, 
renovering av fasader eller annat där monterad värmepump kan medföra ett hinder 
för sådant arbete. 

 
Det är alltså av största vikt att planeringen, styrelsens godkännande samt arbetet är 
rätt utfört, eftersom alla kostnader på grund av fel, brister eller avvikelser kommer att 
hamna på den enskilda medlemmen som önskar installera en värmepump. 

 
Föreningen ansvarar inte för installationen, produkten samt framtida fel eller 
brister. Föreningen kan ej heller bistå med kunskap, råd eller service av 
egeninstallerad värmepump. 

 
 
Med Vänlig Hälsning  
Brf Smedensberg 
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