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Hantering 

Ingrepp i lägenhet som påverkar del i byggnad som ingår i HSB Brf Ullstämma 2 (fortsatt kallad 

föreningen) ska godkännas av föreningens styrelse innan arbete påbörjas. Gränsdragning över 

bostadsrättsinnehavarens (fortsatt kallad Brh) och föreningens ansvar regleras i föreningens stadgar 

§ 31, §32 Samt § 37. 

Anläggningen ingår i Brh:s ansvar – t ex inköp, installation, underhåll, reparation, utbyte och 

avveckling. Vid ägarbyte följer anläggningen Brh. Avtal ska skrivas mellan föreningen och Brh, samt  

mellan Brh och angränsande granne. 

Skada på byggnadsdel, ingående i föreningens åtagande, som orsakas av anläggningen eller 

installationen av denna, bekostas av Brh.  

För att underlätta hanteringen finns denna redogörelse samt avsett avtal på föreningens hemsida. 

Avtalet fylls i och lämnas till styrelsen för beslut på ordinarie styrelsemöte. Som beslutsunderlag 

biläggs produktblad, handlingar/skisser för utförande, hur installation påverkar byggnaden.   

 

 

Värmepump 

Värmepump finns i flera olika utförande och i denna redogörelse behandlas endast 

luft/luftvärmepump som består av en eller flera innedelar och en utedel, förbundna med 

kylmedelskrets. Andra typer av värmepumpar får inte installeras inom föreningen. 

Elförbrukningen för anläggningen ska ingå i Brh:s förbruknings-el. Det åligger Brh att förvissa sig om 

att erforderlig elkraft finns att tillgå för anläggningen innan installationen påbörjas. 

Elinstallation ska utföras av behörig installatör och uppfylla gällande elsäkerhetsföreskrifter. 

Installationen av värmepump ska utföras av behörig installatör och utföras fackmannamässigt. 

 

 

 

 

 



 

Utedel 

För utedelen  finns restriktioner. 

Placering ska ske inom markerade områden i Bilaga 1. 

Annan placering, efter samråd med installatör, ska godkännas av styrelse som ett avsteg. 

För placering ska vägas in för att minimera: 

1. Ljudbild: Brh har ansvar för att undersöka och vid behov vidta nödvändiga åtgärder om 
grannar störs av buller från luftvärmepumpen. Därav blir placering av utedel, samt 
nödvändigt underhåll viktig. 
Råd: För att minimera ljudbild, vibrationer och stomljud bör utedel monteras stadigt på 
stativ, fristående från stomkonstruktion och på vibrationsdämpande fjädrar/fötter. 
 

2. Synlighet: 
Beroende på placering av utedel i förhållande till innedel(ar), kan kylmedelskrets behöva 
placeras  i kanal utvändigt på fasaden. Placeringen på fasad ska utföras enligt Bilaga 1 eller 
likvärdigt. 
Råd: Är utedel placerad väl synlig, kan den kläs in för mer tilltalande utseende.  Dock bör 
beaktas att god luftgenomströmning kan ske då effektutbytet annars påverkas negativt. 
 

3. Tillgänglighet för underhåll och service:  
Placering framför byggnadsdel som ingår i föreningens åtagande för underhåll, ska utförande 
vara sådant att underhåll är möjligt utan större ingrepp/demontering. Krävs demontering av 
anläggningen för åtkomst åligger det Brh att utföra och bekosta detta. 

 
Genombrott i fasad, samt förankring av installation ska utföras så att ingen skada/risk för läckage 
uppstår på ytterfasad samt tätskikt. Genomföringar ska tätas diffusionstätt, på ett betryggande sätt. 
 
Kylmedelskrets ska vara helisolerad med diffusionstät isolering. 
 
Innedel 
 
Behandlas inte något närmare i det avseende den inte påverkar byggnadsdel ingående i föreningens 
ansvar. Det är fritt för lägenhetsinnehavaren att tillsammans med installatören placera innedel efter 
bästa förutsättning/avsedd verkan. 
Råd: I förhållande till anvisad placering för utedel, kan lämplig placering vara i hall på övervåning, vid 
trapp eller mot yttervägg/granne. 
 
Beaktas ska att vid kyldrift, bildas kondensutfällning från innedel . Sommartid uppstår detta som 
regel, då luftens fuktinnehåll är högre än vad den kylda luften kan innehålla. 
Kondensavrinning från innerdel  ska förläggas med diffusionstätt  ledning med fall mot och genom 
fasad för avrinning utomhus. Alternativt behövs en kondensvatten pump installeras.               
 

 

 

 



Bilaga 1 

 

 

                                                               

 


