
En hjälpreda i ditt val av värmepump för din villa

LLUUFFTT//LLUUFFTT

LLUUFFTT//VVAATTTTEENN

FFRRÅÅNNLLUUFFTT//VVAATTTTEENN

BBEERRGG--//YYTTJJOORRDD--//SSJJÖÖ--OOCCHH  GGUUNNDDVVAATTTTEENNVVÄÄRRMMEE
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Det svenska genomsnittshuset använder 20 000
kWh/år med varmvattenberedning. Genom att in-
stallera en berg-, jord- eller sjövärmepump kan man
göra en besparing  av ca 2/3 av köpt energi. 

Vilket uppvärmningssätt som är det bästa för ditt
hus beror på flera faktorer. Till exempel husets kon-
struktion, när det är byggt, energibehov, var i landet
det ligger och i vilken kondition det är. I den här  
broschyren berättar vi bara om olika värmepumpar.

KKlliimmaattsskkaalleett  --  hhuusseettss  kkoonnssttrruukkttiioonn
Klimatskalets värmeegenskap mäts i U-värde
(Watt/m2 och grad). Ju lägre värde desto bättre. Ett
bra klimatskal, d.v.s. väggar, tak, golv, dörrar och
fönster gör att värmen inte försvinner så fort. Bra
“termosegenskap” bör alltid eftersträvas. Husets
svaga punkter är fönster och tak. Klimatskal-
åtgärder som tilläggsisolering eller fönsterbyte bör
göras före man bestämmer storleken på värme-
pumpen. 

DDee  oolliikkaa  uuppppvväärrmmnniinnggssssyysstteemmeenn
Det finns en rad olika uppvärmningssystem men i
den här broschyren berättar vi bara om olika värme-
pumpar. Ur miljösynpunkt är det svårt att säga att
ett specifikt uppvärmningssystem är det bästa. Alla
har för- och nackdelar. Är du mer intresserad av
detta kan du läsa "Uppvärmningen i Sverige 2006"
som finns att ladda ner på www.energikontor.se.
Där analyseras uppvärmningssystemen både ur
miljösynpunkt och ur konkurrenssynpunkt, men
även prisutvecklingen granskas. 

GGöörr  eenn  eenneerrggiikkaallkkyyll
Med Konsumentverkets energikalkyl kan du bland
annat räkna ut hur lång tid det tar innan en värme-
pump lönar sig och hur mycket du sparar på att
tilläggsisolera. Länk till energikalkylen hittar du på
www.konsumentverket.se. 

GGllöömm  iinnttee  aatttt  pprraattaa  mmeedd  eenneerrggiirrååddggiivvaarrnnaa
Vi rekommenderar att du diskuterar din energian-
vändning med din kommunala energirådgivare. Via
hemsidan www.energimyndigheten.se kan du hitta
din kommunala energirådgivare.

GGeennoommssnniittttlliiggaa  ssiiffffrroorr
För att få jämförbara siffror när det gäller energiför-
brukning så utgår vi från ett svenskt genomsnitts-
hus, se faktarutan nedan. 

Ställ dig frågan, är värmepump rätt för dig?

DDEETT  SSVVEENNSSKKAA  GGEENNOOMMSSNNIITTTTSSHHUUSSEETT

BBOOYYTTAA::  144 kvm

TTOOTTAALL  EENNEERRGGIIAANNVVÄÄNNDDNNIINNGG:: 26 200 kWh/år

HHUUSSHHÅÅLLLLSSEELL:: 6 200 kWh/år

VVAARRMMVVAATTTTEENN:: 5 000 kWh/år

UUPPPPVVÄÄRRMMNNIINNGG::  15 000 kWh/år

(Baserat på SCBs Energistatistik för småhus, 
flerbostadshus och lokaler 2005)

Fönster och dörrar 35%

Tak 15%

Väggar 20%

Ventilation 15%

Golv och källare 15%
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Husets olika värmesystem

Ventilationen 
Alla bostadshus har någon form av anordnad venti-
lation för att säkerställa ett bra inomhusklimat. 

Villor byggda före 1975 har ofta självdragsventila-
tion där den dåliga rumsluften från byggnaden dras
ut genom skorstenar upp ovan yttertak. Friskluft
utifrån tas in via uteluftsdon i ytterväggen eller otät-
heter. Drivkraften i detta system är temperaturskill-
naden mellan rumsluften och uteluften (varmluft är
lättare än kalluft). Denna form av ventilation är
känslig för påverkan utifrån. Om man t.ex. ersätter
en oljepanna med en värmepump minskar ventila-
tionen i hela villan. Systemet gör det svårt att ta till-
vara på värmen i frånluften.

Mekanisk frånluftsventilation är en vidareutveck-
ling av självdragsprincipen där en fläkt installeras
på frånluftkanalen. Denna säkerställer att nödvän-
dig luftomsättning 0,5 oms/h erhålls även om det
inte är kallare ute än inne. Om byggnaden har denna
typ av ventilation kan en frånluftsvärmepump spara
en hel del energi.

Mekanisk från och tilluftsventilation med värme-
återvinning (FTX) är ett system där fläktar styr till-
och frånluften. En värmeväxlare återvinner värmen
i frånluften och förvärmer tilluften. Detta ventila-
tionssystem sparar en del energi som annars skulle
försvinna utomhus. 
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EEnnrröörrssssyysstteemm

1. Framledning från värmepumpen ut till
värmesystemet. I detta exempel har vatt-
net 55 grader vilket normalt är max vad en
värmepump kan ge. 

2. Värmesystem, med små radiatorer, där
vattnet går från radiator till radiator. Det
finns ingen separat returledning. 

3. Efter sista radiatorn går vattnet i retur till
värmepumpen. Eftersom vattnet passerar
genom ett enrörssystem tämligen snabbt
kommer vattnet tillbaka relativt varmt. 
I detta exempel 50 grader.

4. När vattnet kommer tillbaka till värme-
pumpen med 50 grader tror värmepumpen
att huset är varmt och slår av. För att 
kunna skicka ut nytt 55 gradigt vatten går
elpatronen in och värmer vattnet. Huset
värms nu av el istället för en värmepump. 

TTvvåårröörrssyysssstteemm  hhööggsstt  5555  ggrraaddeerr

1. Framledning från värmepumpen ut till
värmesystemet. I detta exempel har vatt-
net 55 grader vilket normalt är max vad en
värmepump kan ge och vad ledningssyste-
met är byggt för.  

2. Vattnet leds in i radiatorerna från fram-
ledningssystemet. Från varje radiator leds
vattnet ut till en separat returledning.

3. Efter sista radiatorn leds vattnet i retur
till värmepumpen. Returtemperaturen är
45 grader.

4. 45 grader på returvattnet är rätt tempe-
ratur för värmepumpen som fungerar som
det är tänkt. 

TTvvåårröörrssyysssstteemm  öövveerr  5555  ggrraaddeerr

1 Framledning från värmepumpen ut till
värmesystemet. Radiatorsystemet är ofta
anpassat till 80 grader på framledningen
och 60 grader på returledningen. Det gick
alldeles utmärkt att använda dessa höga
framledningstemperaturer när man hade
en panna som värmekälla. Om vi skall
montera in en värmepump på detta system
måste det anpassas, även om man använ-
der sig av en elpanna som spetsvärme-
källa. Om man höjer framledningstempe-
raturen över ca 65 grader med hjälp av
elpannan så kommer returtemperaturen
att bli över 45 grader och då kommer vär-
mepumpen att stanna.

2 Antingen tilläggsisolerar man klimatska-
let för att minska värmebehovet, då
behöver inte radiatorerna vara så varma.
Eller också monterar man in ett antal extra
radiatorer i t.ex hallen och en korridor.

3. Fråga din installatör om radiatorytorna i
ditt hus räcker för att värma upp ditt hus
med en värmepump.45 grader.

4. Eftersom elpatronen hela tiden går in
och stöttar för att få upp vattentemperatu-
ren till 80 grader innebär det att vinsten
med att  installera en värmepump är borta.

Figur 1
Enrörssystem

Bilder: Pertti Salonen, hämtade från 
Folksams Värmeguide www.folksam.se

Tvårörssystem med
över eller max 55 gader
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SStteegg  11

II  ttaabbeelllleenn  nneeddaann  kkaann  dduu  ssjjäällvv  ssee  vviillkkeenn  ttyypp  aavv  vväärrmmeeppuummpp  
ssoomm  ppaassssaarr  ddiinnaa  eeggnnaa  oocchh  ddiinn  bbyyggggnnaaddss  fföörruuttssäättttnniinnggaarr..

GGöörr  ssåå  hhäärr::
11.. EENNEERRGGIIAANNVVÄÄNNDDNNIINNGGEENN::

Din egen byggnads totala
energianvändning för upp-
värmning och varmvatten. 
25 000 kWh/år är medelvärde.
Mindre än 20 000 = låg energi-
användning och större än 
30 000 är hög energianvändning.

22.. UUPPPPVVÄÄRRMMNNIINNGGSSSSYYSSTTEEMM::

Beträffande 1 eller 
2-rörssystem se figur 1.

33..  BBYYGGGGNNAADDEENNSS  FFÖÖRRUUTTSSÄÄTTTTNNIINNGGAARR:: Äldre hus har s.k. högtempe-
ratursystem som är sämre anpassade till värmepumpar.
Men om huset är tilläggsisolerat eller har extra radiatorer
installerade kan det ändå ha bra förutsättningar för en
värmepumpsinstallation. Hus byggda 1975-84 kan ha 
värmesystem som har bra förutsättningar. Nyare hus har
alltid goda förutsättningar för värmepumpsinstallation.
Dessa hus har också ett betydligt tätare klimatskal som
generellt sett är energisnålare.

LLÄÄMMPPLLIIGGHHEETT  AANNGGEESS  MMEEDD:: a = Lämpligt  b = Kan vara lämpligt  c = Mindre lämpligt
Om man får med ett c ska man undvika den värmepumpen till byggnaden.

*Husets planlösning är av stor betydelse. Vid en mindre öppen planlösning kan en luft-luft värmepump vara mindre lämplig. 

Nedan följer en hjälpreda för att du lättare skall kunna hitta vilken värmepump som passar dina förutsätt-
ningar. Tabellen utgår från vilken energianvändning du har, typ av värmesystem och ålder på huset.Titta på
exemplet och följ anvisningarna nedan så har du tagit dina första stapplande steg mot valet av värmepump.
Lycka till!

HHJJÄÄLLPPRREEDDAA

EEXXEEMMPPEELL

MMIINN  BBYYGGGGNNAADD              EENNEERRGGIIAANNVVÄÄNNDDNNIINNGG UUPPPPVVÄÄRRMMNNIINNGGSSSSYYSSTTEEMM ÅÅLLDDEERR

TTyypp  aavv  VVPP LLåågg MMeeddeell HHöögg 11--rröörr 22--rröörr Luufftt DDiirreekktteell ÄÄllddrree 11997755--8844 NNyyaarree TTyypp  aavv  VVPP

Luft/luft * b b b a b b b Luft/Luft

Frånluft/vatten a b c b a a c c b a Frånluft/vatten

Luft/vatten a b c b a a c b b a Luft/vatten

Vätska/vatten c b a b a a c b b a Vätska/vatten

Här visas ett exempel på ett hus
från 1995 med 2-rörssystem och
en energiförbrukning på ca 20
000 kwh/år skulle redovisas i
matrisen.

MMIINN  BBYYGGGGNNAADD              EENNEERRGGIIAANNVVÄÄNNDDNNIINNGG UUPPPPVVÄÄRRMMNNIINNGGSSSSYYSSTTEEMM ÅÅLLDDEERR

TTyypp  aavv  VVPP LLåågg MMeeddeell HHöögg 11--rröörr 22--rröörr LLuufftt DDiirreekktteell ÄÄllddrree 11997755--8844 NNyyaarree TTyypp  aavv  VVPP

Luft/luft * b b b b b b a b b b Luft/Luft

Frånluft/vatten a b c b a a c c b a Frånluft/vatten

Luft/vatten a b c b a a c b b a Luft/vatten

Vätska/vatten c b a b a a c b b a Vätska/vatten

Vilken typ av värmepump ska jag ha? 
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LLuufftt//lluufftt
◗ Köldmediet skall vara R410A.
◗ Skall vara en invertermaskin. Effektstyrd. 
Ingen on/off-maskin.
◗ Maskinen skall vara gjord för ett nordiskt 
klimat.

LLuufftt//vvaatttteenn
◗ Tänk på att det inte är ett fullständigt värme-
system. Slår av vid cirka -20 grader. Då behöver
man ett annat sätt att värma upp hus och tapp-
varmvattnet.

VVäättsskkaa//vvaatttteenn

◗ Du skall kräva att få en kopia på borrprotokollet.
Där finns viktiga uppgifter om energibrunnens
karaktär.
◗ Energitäckning cirka 70-100%.
◗ Standard för kollektorsystem skall användas.
◗ Grundvattnet ger en stabil verkan under hela året.

BBeerrggvväärrmmee
◗ Viktigt var du placerar borrhålet. Om du har 
en vattenbrunn på din tomt bör du lägga energi-
brunnen nedströms. Detta för att ett eventuellt
läckage på köldbärarslangen inte skall smaksätta
ditt dricksvatten.
◗ Du skall kräva att få en kopia på provtrycksproto-
kollet. Det visar att köldbärarslangen var intakt vid
nedläggning.
◗ Vilken typ av berg står huset på? Har betydelse
för borrdjup.
◗ Split- eller kompaktmaskin?
◗ Se till att det alltid borras efter Normbrunn -97
eller dess efterföljare. Det är ett kvalitetsdokument
ifrån SGU.
◗ Behöver huset täckas vid borrning för att slippa
eventuellt kax?

FFrråånnlluufftt//vvaatttteenn
◗ En kompletterande värmekälla måste finnas. Ofta
väljer man en elpanna som integreras i värmepumpen.
◗ Frånluft är mest vanligt  i nya hus och oftast inget
man konverterar till.

SStteegg  22

VViillkkaa  eeggeennsskkaappeerr  
hhaarr  mmiinn  vväärrmmeeppuummpp??

SStteegg  33

TTäännkk  ppåå  ddeettttaa  nnäärr  dduu  sskkaallll  ttaa  iinn  oo

LLuufftt//lluufftt  
Värme tas ur uteluften och avger sin värme inne i huset till
inneluften där en fläkt hjälper till att sprida värmen. Det
varma köldmediet avger sin värme inne i huset till inne-
luften där en fläkt hjälper till att sprida värmen. En luft/luft-
värmepump kan inte värma tappvarmvatten.

FFrråånnlluufftt//vvaatttteenn
En frånluftsvärmepump tar värme ur den varma frånluften
och tillför det vattenburna värmesystemet och kan därför
värma både hus och tappvarmvatten. Frånluftsvärme-
pumpar kräver att det finns ventilationskanaler i huset, 
t.ex. i badrum, toaletter och kök. Frånluftsvärmepumpar
installeras endast vid nyproduktion.

LLuufftt//vvaatttteenn
Precis som en luft/luft- tar en luft/vattenvärmepump värme
ur uteluften men värmen avges till ett vattenburet system
och det går även att värma tappvarmvattnet.

VVäättsskkaa//vvaatttteenn
Solvärme som är lagrad i berget, ytjorden, sjön och grund-
vattnet används som värmekälla i denna värmepump. En 
så kallad brine-vätska leds ner i kollektorslangar och värms
upp. Brine-vätskan värmer i sin tur köldmediet i värme-
pumpen så att detta kokar. I fall med grundvattenvärme-
pumpar pumpas grundvattnet direkt upp som får värma
köldmediet.
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nn  ooffffeerrtt  ppåå  ddiinn  vväärrmmeeppuummpp

◗ Utedelen får aldrig placeras så att den riskerar att hamna
i/under snö.
◗ Tänk på att det inte är ett fullständigt värmesystem. Produ-
cerar inget tappvarmvatten och slår av vid cirka -20 grader.
Då behöver man ett annat sätt att värma upp huset.
◗ Kräver en relativt öppen planlösning för att sprida värmen
från en innedel.

◗ Energitäckning cirka 50-60%
◗ Det finns märken med innedel som kan sättas på golv eller
hänga vid taket. Takplacering är att föredra. Ger bättre 
spridning av den varma luften.
◗ Skall installeras av ett ackrediterat företag.
◗ Köp ej via postorder

◗ Vilken spetsvärme vill jag ha?
◗ Energitäckning cirka 80-100%.
◗ Utedelen får aldrig placeras så att den riskerar att hamna
i/under snö.

◗ Tänk på att spetslasten ska täcka hela husets effektbehov.
◗ Placeringen av utedelen behöver inte utgå från väderstrecken.

◗ Besiktiga huset innan borrningen börjar. Detta för att 
eventuella skador från borrningen skall kunna ersättas.
◗ Eventuellt tillstånd för container på gatan. Borrkaxet 
måste läggas någonstans. 
◗ Låt borraren bestämma plats för borrhål. Då har han 
också ansvar för att det fungerar.
◗ Se till att bortforsling av borrkax (borrat berg) sköts av
installatören.
◗ Se till att få en branschansluten borrare (Geotec eller
Avanti). De har ansvarsförsäkringar och erfarenhet. 
Anlita ingen kringresande borrare.
◗ Se till att ni är överens om hur ni skall agera om inget 
berg påträffats efter cirka 10 meter. Fortsätta eller byta till
luft/vatten t.ex. 
◗ Bor ni i ett område med små tomter, d.v.s. husen ligger tätt,
kan det vara skäl att höra om grannarna i framtiden skall
installera värmepump. Hamnar borrhålen närmare varandra
än 20 meter är risken överhängande att ert borrhåll tappar i
effekt och ni får en dyrare uppvärmning.

YYttjjoorrddvväärrmmee
◗ Du skall kräva att få en karta över köldbärarslangdrag-
ningen på tomten. Denna yta kan inte bebyggas så länge
ytjordvärmen skall fungera.
◗ Vilken typ av jord står huset på? Har betydelse för slang-
längd.

◗ Minsta avstånd mellan köldbärarslangarna ska vara 1,5
meter.
◗ Märk ut var det finns kablar, vattenslangar, avlopp etc. 
Detta för att grävaren inte skall förstöra befintliga ledningar.
◗ Bor ni i ett område med små tomter, d.v.s. husen ligger tätt
kan det vara skäl att höra om grannarna i framtiden skall
installera värmepump. Hamnar köldbärarslangarna för nära
varandra finns det risk att de stör varandra och ni får en
dyrare uppvärmning.

SSjjöövväärrmmee..
◗ Märk ut var det finns kablar, vattenslangar, avlopp etc.
◗ Speciella tillstånd kan erfodras ex. utmärkningar i farvatten,
ankring m m.

GGrruunnddvvaatttteennvväärrmmee..
◗ Vilken kvalitet har jag på mitt grundvatten?
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SStteegg  55

VVaadd  bböörr  iinnggåå  ii  ddiinn  ooffffeerrtt??

SStteegg  44

GGeenneerreellllaa  rråådd  --  cchheecckklliissttaa
❐ Börja med att kontakta er kommu-
nala energirådgivare för vägledning.
De har den kompetens som krävs för
att ni skall välja rätt typ av värme-
pump.

❐ Du som konsument kan ställa krav
på att värmepumpen blivit provad och
utvärderad av opartiskt ackrediterat
laboratorium enligt gällande metoder.
Då finns det underlag på värmepum-
pen som säkerställer att uppgifterna
som lämnas av tillverkaren stämmer,
detta kan även underlätta om man vill
jämföra värmepumparna sinsemellan.
Tänk dock på att det kan finnas andra
faktorer som är viktiga än just dem
som ingår i en specifik provning.

❐ Provade värmepumpar publiceras
och uppdateras löpande på 
www.energimyndigheten.se under
rubrik tester.

❐ Grannar ska informeras när energi-
brunn borras (buller och trångt på
vägen, barn och husdjur). 

❐ Välj alltid en totalentreprenad.
Annars riskerar ansvarsfrågan att vara
oklar vid tvist.

❐ Kontrollera att värmepumpen ingår
i villa/hemförsäkringen.

❐ Värmepumpsystem är ett lågtempe-
ratursystem och byter du från ett hög-
temperatursystem krävs det eventuell
mer radiatoryta. Se figur 1.

❐ Byter du från en oljepanna till en
värmepump skall du veta att värme-

pumpen inte sprider samma värme i
pannrummet som en oljepanna. Därför
kanske en radiator skall installeras. 

❐ Vilken ventilation har jag i huset?
(Fråga enerigrådgivarna).

❐ Du skall alltid göra en dimensione-
ringsberäkning och en ekonomisk 
kalkyl med beräknad pay-off/återbetal-
ningstid. Det är på detta du tar beslut!

❐ Be att få se på en referensanläggning.

❐ Ta alltid in minst tre offerter. Det
kan skilja tusenlappar mellan de olika
slutsummorna. Ställ mycket frågor, 
det finns inga dumma frågor.

❐ Väljer ni mellan olika typer av
värmepump, ta in offerter för de olika
systemen och jämför det ekonomiska
utfallet.

❐ Köp ej färdiga paket till paketpriser.
Varje hus har sina unika egenskaper
och förutsättningar. 

❐ Bortforsling av befintlig värmekälla
bör du låta ingå i totalentreprenaden. 

❐ Vissa kommuner kräver ett grann-
samtycke innan installation kan börja.

❐ En tidsplan för projektet skall finnas
med. Detta för att kunna agera korrekt
i en eventuell tvist vid försening av
installation.

❐ Se till entreprenören har F-skatte-
sedel , nödvändiga försäkringar, 
erfarenhet, ej är överrepresenterad i
VPN, följer VPNs rekommendationer
och har god ekonomi.

❐ Dela upp betalningen så att ni inte
betalar det sista förrän värmepumpen
är färdiginstallerad och försäkringar
och garantier börjat löpa.

❐ Det finns så många lycksökare ute
på marknaden just nu, så var noga med
referenser. De olika värmepumparna
skiljer sig inte så mycket åt men kom-
petensen mellan de olika installatö-
rerna är stor.

❐ Installatören brukar kräva tillgång
till el och vatten.

❐ Du skall ha en ritning över installa-
tionen.

❐ Ta med en servicekostnad i kalkylen.

❐ Eventuella lån för att finansiera
köpet bör ej vara längre än 10 år eller
lika lång som payoff-tiden.

❐ Se till att få branschens Trygghets-
paket. Det försäkrar bort självrisk upp
till 3000 SEK och hela avskrivningen.

❐ Vad ska du göra med skorstenen?
När den gamla värmepannan för-
svinner bör inte rökkanalsuttaget
muras igen. Mura in ett ventilations-
don/ventil istället. På så sätt får man 
en extra ventilationskanal samt min-
skar risken för skador i skorstenen då
fukt kan ventileras ut. Eller kontakta
din sotare. 

❐  Köp gärna ett system som är
förberett för solvärme. 

EEnneerrggiikkaallkkyyll
◗ Kundens indata som omräknat också
blir energibehovet och effektbehovet.
◗ Årsmedeltemperatur, DUT, inomhus-
temperatur, typ av kondensering,
fram- och returledningstemperaturer.
◗ Vilken typ och storlek av värmepump.
◗ Köldbäraretemperatur in (medel 
bör ej vara under +/- noll. Helst + 1).
◗ Hur stor del av varmvattenproduk-
tionen som värmepumpen står för.
◗ Energibehov efter installation. 
Avgiven energi från värmepumpen,
drivenergi till värmepumpen, till-
skottsenergi. Detta ger i slutändan 
besparingen i kWh per år. 
◗ Rekommenderad tillskottseffekt,
värmepumpeffekt vid DUT, årsvärme-
faktor, energitäckningsgrad och
effekttäckningsgrad.

◗ Borrhålsdjup (aktivt borrhål), 
kylenergiuttag i kWh/m, specifikt 
kyleffektuttag i W/m, bergets lambda-
värde och köldbärarens temperatur-
differens.
◗ Slanglängd och typ av jordmån.
◗ Ett energidiagram som visar tillsats-
energi, besparing och drivenergi. 

EEkkoonnoommiisskk  kkaallkkyyll
◗ Besparing inkl. payoff-tid.
Besparing under 20 år med följande
rubriker:
◗ Driftskostnad nuvarande upp-
värmning.
◗ Driftskostnad med värmepump.
◗ Lånekostnad med värmepump.
◗ Besparing med värmepump.

AAllllmmäännnnaa  vviillllkkoorr
◗ Specificerad offert; värmepump,
arbetskostnad, borr/grävkostnad etc.
◗ Bör stå några rader om hur man 
agerar om inte berget dyker upp där
man trodde.
◗ Betalningstillfällen.
◗ Installationsdatum.
◗ Dokumentation som skall lämnas 
till kund.
◗ Garanti- och försäkringsvillkor.
◗ Eventuella systemlösningar.
◗ Eventuella avstämningstillfällen.

EEnn  ooffffeerrtt  bböörr  bbeessttåå  uuttaavv  ttrree  ddeellaarr..  EEnn  eenneerrggiikkaallkkyyll,,  eenn  eekkoonnoommiisskk  ddiittoo  oocchh  aallllmmäännnnaa  vviillllkkoorr..
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◗ Kontakta, så fort du kan, installatören. Det är din 
juridiska motpart.

◗ Kan inte ni lösa upp de tveksamheter som finns skall
du kontakta det tillverkande företaget. De är i regel
rädda om sitt varumärke.

◗ Om det fortfarande inte löser sig skall du ta kontakt
med Värmepumpbranschens Reklamationsnämnd
(VPN). De hjälper dig med blanketter och formalia. 
De har sitt kansli på SVEPs kansli. www.svepinfo.se 

◗ Om du får rekommendationen som du vill ha den men
installatören väljer att negligera detta då är nästa steg
Tingsrätten.

HHuurr  aaggeerraarr  jjaagg  oomm  jjaagg  iinnttee  äärr  nnööjjdd??

OOrrddlliissttaa
IINNVVEERRTTEERRMMAASSKKIINN    -- Behovsstyrd.

SSPPEETTSSVVÄÄRRMMEE  --  Stödvärme som hjälper till när vp inte klarar
hela uppvärmningsbehovet.

VVÄÄRRMMEEVVÄÄXXLLAARREE  - Komponent som överför värme från ett
medium till ett annat utan att medierna blandas.

DDUUTT  –– dimensionerad utetemperatur. Den utomhustemperatur
varifrån värmesystemet dimensioneras. Värdet för DUT 
skiljer sig i olika delar av landet och kan fås från bl.a. SMHI.

SSPPLLIITT  MMAASSKKIINN  -- Värmepumpen har en innedel och en utedel. 

KKOOMMPPAAKKTT  MMAASSKKIINN  -- Värmepumpen är sammanbygd till en del. 

AACCKKRREEDDIITTEERRAATT  FFÖÖRREETTAAGG  -- Ett bevis på företagets kompetens att
utföra ett uppdrag med optimal kvalitet 

PP--mmäärrkkeett,,  är SPs och SITACs eget certifieringsmärke.
Certifieringen är frivillig. Det står för att produkten
är granskad och kontrollerad enligt regler som finns
för varje produktområde. P-märkningen grundar sig

på marknadens behov. Gällande myndighetskrav är alltid
uppfyllda, men ofta ställs högre kvalitetskrav. Utveckling 
av certifieringsregler sker därför i nära samarbete med
berörd bransch, myndighet och företrädare för användare.
Certifieringsreglerna baseras oftast på europeiska prov-
ningsstandarder.

Länk till SPs hemsida där certifierade (P-märkta) värme-
pumpar publiceras, www.sp.se, se under rubrik Certifiering/
Certifierade produkter.

LLäännkkaarr
SSVVEENNSSKKAA  BBOORRRREENNTTRREEPPRREENNÖÖRREERRSS  BBRRAANNSSCCHHOORRGGAANNIISSAATTIIOONN

www.geotec.se
www.borrare.se

OOBBEERROOEENNDDEE  VVÄÄRRMMEEPPUUMMPPSSFFOORRUUMM

www.varmepumpsforum.com

SSVVEERRIIGGEESS  AAVVAANNTTII--BBOORRRRAARREE  FFÖÖRREENNIINNGG

www.avantisystem.se

SSVVEEPP,,  SSVVEENNSSKKAA  VVÄÄRRMMEEPPUUMMPPFFÖÖRREENNIINNGGEENN

www.svepinfo.se

KKOONNSSUUMMEENNTTVVEERRKKEETT

www.konsumentverket.se
Konsumentlagen

SSVVEERRIIGGEESS  GGEEOOLLOOGGIISSKKAA  UUNNDDEERRSSÖÖKKNNIINNGG

www.sgu.se

EENNEERRGGIIMMYYNNDDIIGGHHEETTEENN

www.energimyndigheten.se
Råd och tips - hushåll

EENNEERRGGIIKKOONNTTOORREETT  II  MMÄÄLLAARRDDAALLEENN

www.energikontor.se

SSPP  SSVVEERRIIGGEESS  TTEEKKNNIISSKKAA  FFOORRSSKKNNIINNGGSSIINNSSTTIITTUUTT

www.sp.se

SSWWEEDDIISSHH  IINNSSTTIITTUUTTEE  FFOORR  TTEECCHHNNIICCAALL  AAPPPPRROOVVAALL  IINN  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN

www.sitac.se

KKYYLLEENNTTRREEPPRREENNÖÖRREERRNNAASS  FFÖÖRREENNIINNGG

www.kyl.se

DDeett  äärr  vvii  ssoomm  hhaarr  ggjjoorrtt  ddeenn  hhäärr  bbrroosscchhyyrreenn
EENNEERRGGIIKKOONNTTOORREETT  II  MMÄÄLLAARRDDAALLEENN    ● SSVVEEPP    ● EENNEERRGGIIRRÅÅDDGGIIVVAARRNNAA  SSÖÖRRMMLLAANNDD,,  UUPPPPSSAALLAA  LLÄÄNN  OOCCHH  VVÄÄSSTTMMAANNLLAANNDDSS  LLÄÄNN        

SSPP  SSVVEERRIIGGEESS  TTEEKKNNIISSKKAA  FFOORRSSKKNNIINNGGSSIINNSSTTIITTUUTT      ● MMAARRTTIINN  NNYYLLAANNDDEERR  TTEEKKNNIISSKK  KKOONNSSUULLTT    ● MMAATTSS  CCAARRLLSSTTRRÖÖMM    TTEEKKNNIISSKK  KKOONNSSUULLTT

FFöörr  mmeerr  iinnffoorrmmaattiioonn  eelllleerr  ffrrååggoorr,,  kkoonnttaakkttaa  EEnneerrggiikkoonnttoorreett  ii  MMäällaarrddaalleenn
001166--555500  0000  9900,,  iinnffoo@@eenneerrggiikkoonnttoorr..ssee
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