
 
 

Standardinstallation för luft/vattenvärmepump 
Vi installerar olika sorters luft/vattenvärmepumpar i större delen av Sverige och vi är måna om att våra 

kunder skall vara nöjda med sitt köp. Därför har vi valt ut installatörer som är duktiga och gör fina 

arbeten. Självklart är installatörerna ackrediterade och certifierade enligt svensk standard.  

Vi har specificerat exakt vad det är som ingår i standardinstallationen (se Teknisk specifikation). Om du 

behöver något extra, kan du självklart få hjälp mot en extra kostnad. Se till att du har koll på vad som 

ingår i installationen och vilket ansvar du som kund själv har.  

Vem installerar min värmepump? 

Installationen utförs av klass 1 certifierad kyltekniker och VVS-montör. Kyltekniker är en speciell 

yrkeskompetens som krävs enligt lag för att t.ex. få hantera den mängd gas som behövs för 

luft/vattenvärmepumpen. För att kunna hålla korta väntetider har vi på de flesta orter avtal med flera 

installatörer. Efter lagd order inväntar du telefonkontakt från utsedd installatör, för inbokning av en tid 

som passar er båda. 

ROT-avdrag  

När du köpte installationen valde du installation med eller utan rot. Om du köpte en installation med 

rotavdrag, har du redan betalat ett lägre pris. Vi på Bygghemma står för kontakten med Skatteverket 

och du måste därför informera oss om:  

 Ditt personnummer 

 Din fastighetsbeteckning  

Du som kund ansvarar för att ha koll på att du uppfyller kraven på rotavdrag. Om Skatteverket inte 

beviljar hela eller delar av rotavdraget, har vi rätt att efterfakturera motsvarande belopp. 

Angående el till luft/vattenvärmepump 

Elinstallation ingår inte i standardinstallation av luft/vattenvärmepump. Om du vill ha hjälp med att 

ordna med elinstallation, är du välkommen att kontakta Svensk Installationspartner som kan hjälpa dig 

med att få kontakt med en elinstallatör (Telefon: 0770-220 300, vardagar kl 8-17). 

Om du själv bokat en elektriker och denne inte kan samköra med installatören förbehåller sig vår 

underleverantör rätten att debitera för extra mil- samt arbetskostnad beträffande driftsättning och 

handhavande utav pumpen. 

Viktigt att notera 

 När det gäller håltagning görs antingen 1 hål på ca 60 mm eller 2 hål på ca 50 mm vardera, 

beroende på modell. 

 Luft/vattenvärmepumpens innedel måste placeras i ett utrymme med golvbrunn. 

 Kund förväntas vara behjälplig att bära och lyfta under hela installationen, har man inte 

möjlighet till detta måste detta uppges så installatör kan ordna bärhjälp mot tilläggskostnad.  



 
 

 
 
5 m köldmedierör ingår 

Det ingår 5 meter köldmedierör i installationspriset när du köper en standardinstallation från 

Bygghemma Sverige. Om det behövs längre köldmedierör hemma hos dig, tillkommer en kostnad på ca 

500 kr/m. I den kostnaden ingår allt material, d.v.s. täckkanaler, styrkabel och eventuell extra gas. Om 

du önskar längre köldmedierör kan du göra upp detta direkt med installatören på plats. 

Markstativ eller konsoler 

Utomhusdelen monteras vanligtvis på markstativ och kräver plant och stadigt underlag - lämpligen ett 

gjutet fundament. Kunden ansvarar för att ett lämpligt underlag finns till markstativet. Om 

luft/vattenvärmepumpen är liten kan den eventuellt monteras på konsoler. Diskutera detta med din 

installatör. 

Extra tillval - Golvvärme 

För standardinstallation av din luft/vattenvärmepump har du möjlighet att välja till ‘Inkoppling mot 

golvvärmesystem’. Detta tillval gäller antingen mot ett redan befintligt golvvärmesystem eller mot ett 

nytt golvvärmesysten som redan är provtryckt och färdigt för inkoppling. 

Pris på eventuellt tillkommande kostnader 

Om du vill ha hjälp med mer än det som ingår i en vanlig standardinstallation, kan du avtala detta med 

oss. Nedan anges cirkapriser för vad några vanliga moment brukar kosta. 

 Rivning av gammal panna och tank - ca 5000 kr 

 Rivning av elpanna - ca 1000 kr 

 Extra rörarbete med att plugga och dra om anslutningar - kontakta Svensk Installationspartner 

för pris (Telefon: 0770-220 300, vardagar kl 8-17). 

OBS: Bortkoppling av befintlig panna ingår - se teknisk specifikation för detaljer. 

Förutsättningsar för installation, kundens ansvar 

 När installationen börjar ska luft/vattenvärmepumpen stå på plats. Innerdelen ska stå i det rum, 

där den ska installeras och utedelen vid den plats där den ska monteras.  

 Förbereda ett hårdgjort plant underlag för installation av utedel, gjuten platta 120x60 cm eller 4 

st 30x30 cm betongplattor. Tänk på att det kommer mycket vatten ur utedelen.  

 Takhöjden där inomhusdelen skall placeras måste vara minst 185 cm.  

 Fritt utrymme framför inomhusdel måste vara minst 100 cm så installatör kan komma till att 

arbeta, se även till att det är fritt så installatören kan få fram sitt material.  

 Se till att installatören kan gå med skor inomhus mellan installationsplats och ut till bil.  

 Värmepumpen dockas inte mot fastbränslepanna.  

 



 
 

 

 

Teknisk specifikation 

 

 

Allmänt   

Rodavdrag Du har antingen köpt en installation med eller utan rotavdrag.1 

Tillstånd Kund ansvarar för att alla nödvändiga tillstånd finns.2 

   

Arbete 

Håltagning/ar Trä, tegel (ej bränt tegel), leca 1-2 (max tjocklek på vägg: 40 cm) 

Betong, eternit eller puts  

Nej, 

Överenskommelse direkt med 

installatör alt. håltagningsfirma 

Inkoppling av värmepump mot 

befintligt vattenburet system och 

varmvatten 

 Ja 

Inkoppling av värmepump mot 

tidigare installerad 

varmvattenberedare/panna 

 Nej, kontakta oss för mer information 

Igångsättning för test av 

värmepump 
 Ja 

Instruktion till kund om 

handhavande 
 Ja 

Grovstädning  Ja 

Elinstallation  Nej 

Bortkoppling av befintlig panna  Ja3 

Nedmontering gammal panna  Nej 

Nedmontering gammal 

varmvattenberedare 
 Nej 

Tätning av väggenomföring  Ja, med Latexfog 

Montering av tillbehör  Nej 

Bortforsling av emballage  Nej 

Debitering för extra restid p.g.a. ex. 

icke farbar väg 
 Ja4 

 

 

 

  



 
 

 

 

Material 

Rörlängd: utedel-innedel (max) m 5 

Täckkanaler: utedel-innedel (max) m 5 

Rörlängd: innedel - husets 

vattenburna system och tappvatten 

(max) 

m 2,5 

Vibrationsdämpare st 4 

Markstativ/konsoler  Ja 

   

Förberedelser för kund   

Ta emot leverans  Kunds ansvar 

Plocka undan på 

installationsplatsen 
 Kunds ansvar 

Ev. skotta på installationsplatsen  Kunds ansvar 

Ev. förberedelse av tillbehör  Se respektive tillbehör 

Förbereda ett lämpligt plant och 

stabilt underlag utomhus för 

markstativet, exempelvis ett 

gjutet fundament 

 Kunds ansvar 

Hjälpa till att bära vid 

installationen 
 Kunds ansvar 

 

Fotnoter  
1 För ROT-avdrag behöver Bygghemma Sverige AB ditt personnummer och din fastighetsbeteckning. Om 

Skatteverket inte beviljar hela eller delar av den preliminära skattereduktionen som Bygghemma Sverige 

AB dragit av, har Bygghemma Sverige AB rätt att efterfakturera det belopp som Skatteverket inte beviljat.  
 

2 Bygghemma Sverige AB förutsätter att du har alla nödvändiga tillstånd för att installationen ska kunna 

utföras. Skulle en tredje part efter installationen komma med krav om demontering av anläggningen, 

frånsäger sig Bygghemma Sverige AB alla eventuella kostnader som uppstår i samband med demontering 

eller åtgärd av fasad. Alla dessa kostnader efterfaktureras dig som kund. 
 

3 Endast kapning av rören till den gamla enheten samt att flytta den åt sidan i den mån 

installationsutrymmet tillåter ingår. Om enheten är för tung för att flyttas undan löses detta efter 

överenskommelse med lokal tekniker. Bortforsling av enheten ingår ej.  
 

4 "Icke farbar väg" = Påtvingade stopp, såsom ex. båt, för att komma fram till tomten med hantverkarens 

egen bil. 


