
AVTAL FÖR VÄRMEPUMPINSTALLATION 
(2021-05-26) 

Avtalet avser luftvärmepumpanläggning typ luft/luft (splitaggregat). 

Avtal har ingåtts mellan parterna: Bostadsrättsföreningen Ullstämma 2, 

(fortsättningsvis kallad föreningen)och Bostadsrättsinnehavare (fortsättningsvis 

kallad Brh) 

Namn Brh 1: .............................................., Personnummer: ............................ 

 

Namn Brh 2: .............................................., Personnummer:……………………. 

(Uppgifter textas. Brh 2 uppgifter endast om aktuellt, annars stryk över.) 

Adress ...................., Lgh nr:...................58951 LINKÖPING 

Mellan de båda ovan nämnda parterna har följande avtal ingåtts: 

Föreningen medger att Brh på egen bekostnad installerar luftvärmepump, under 

förutsättning att Brh uppfyller punkter i detta avtal . 

Brh har inkommit med begäran om montage av luftvärmepump. Begäran ska 

innehålla: 

1. Specifikation av den luftvärmepump som ska installeras av leverantören. 

2. Namn och organisationsnummer på den installatör som kommer att 

genomföra installationen av luftvärmepumpen. 

3. Godkännande av närmaste grannar till Brh, att de accepterar installationen 

av luftvärmepumpen. Bilaga 1 till avtalet. 

Brh ansvarar för underhållet av den installerade luftvärmepumpen. 

Brh är skyldig att efter anmodan från föreningen åtgärda eller demontera 

luftvärmepumpen i de fall klagomål på störning inkommer på grund av eftersatt 

underhåll. Om föreningen ska utföra underhåll eller ombyggnad av huset och 

detta kräver att luftvärmepumpen demonteras, är det Brh’s ansvar att utföra 

denna åtgärd. Brh svarar för kostnaderna, för i detta sammanhang erforderliga 

åtgärder. Detsamma gäller om luftvärmepumpen av annan anledning erfordrar 

borttagning. Brh är skyldig att omedelbart demontera luftvärmepumpen och helt 

återställa om detta avtal inte efterlevs.  

Brh ansvarar för skador på föreningens egendom till följd av den monterade 

luftvärmepumpen som orsakas i samband med montering, användning, underhåll 

eller demontering. Brh ansvarar även för person- och sakskada på tredje man 



eller dennes egendom till följd av montering, användning, underhåll eller 

demontering. 

Vid demontering av luftvärmepumpen, ska Brh återställa de ingrepp som gjorts i 

huset och/eller dess fasad till ursprungligt skick. Demontering ska anmälas för 

avsyning av föreningen. 

Vid eventuell frivillig demontering av luftvärmepumpen ska Brh återställa de 

ingrepp som gjorts. Demontering ska anmälas för avsyning av föreningen. 

Vid överlåtelse av bostadsrätten är Brh skyldig att särskilt se till att förvärvaren av 

lägenheten övertar Brh’s skyldigheter enligt detta avtal gentemot föreningen 

genom tecknade av ett eget nytt avtal med föreningen. Om så inte sker är Brh i 

samband medavflyttning skyldig att på egen bekostnad demontera 

luftvärmepumpen  

Brh medger att föreningen på Brh’s bekostnad får demontera luftvärmepumpen 

samt återställa de ingrepp som gjorts i huset och/eller dess fasad till ursprungligt 

skick för det fall Brh efter anmodan inte omedelbart frivilligt monterar ned 

luftvärmepumpen och återställer de ingrepp som gjorts.. 

Detta avtal ska fogas till föreningens lägenhetsförteckning och avtalet upphör när 

luftvärmepumpen har demonterats och de ingrepp som gjorts har återställts. 

Avtalet upphör även vid en eventuell överlåtelse. 

Installation av luftvärmepump får inte påbörjas förrän godkännande har skriftligen 

beviljats av föreningen och detta avtal är undertecknat. 

Detta avtal har upprättats i två exemplar där vardera part tagit ett exemplar. 

 

Linköping den .................................... 

 

………………………………………….                  ……………………………………… 

Underskrift Firmatecknare för föreningen                       Namnförtydligande  

 

………………………………………                       …………………………………….. 

Underskrift Bostadsrättsinnehavare 1                         Underskrift Bostadsrättsinnehavare 2 

 

 



 

BILAGA 1 TILL AVTAL FÖR VÄRMEPUMPINSTALLATION  

Granngodkännande 

 

Bostadsrättsinnehavare (fortsättningsvis kallad Brh) 

 

Namn Brh 1:………………………………………. 

 

Namn Brh 2:………………………………………. 

 

Adress:……………………………………………… 

 

Lgh nr:…………………………………………….. 

 

Nedan undertecknande grannar, godkänner härmed ovan angiven Brh för 

installation av luftvärmepump på ovan angiven adress. 

 

Linköping den ……………………………………. 

 

…………………………………………….     …………………………………………… 

Underskrift/Namnförtydligande granne 1             Adress 

 

…………………………………………….     ……………………………………………. 

Underskrift/Namnförtydligande granne 2             Adress 


