
Hvidovre Boligselskab, afdeling Baunevangen 

 

Vedrørende boligafdelingens installationsret 

 

Til at opsætte varmepumper i lejemålene 

24. september 2018 

 

Afdelingsmødet 12. marts 2018 godkendte forslaget om, at det, jf. afdelingens installationsret kan 

tillades, at beboerne for egen regning kan opsætte varmepumper i boligerne i Baunevangen på 

følgende vilkår: 

 

Varmepumpen skal være af typen Luft/Luft varmepumpe. Der kan ikke godkendes andre former for 

varmepumper. 

 

Varmepumpen skal være med en scoop på minimum 4,6 og dermed A++ og gerne med en scoop på 5 

eller derover og dermed A+++. Man skal derop fordi man skal tage hensyn til, hvad man forbruger af 

energi i dag og hvad man betaler for det.  

 

Varmepumpen bør have en ydelse på minimum 6 kW ved en udendørs temperatur på +7 grader C. 

 

Man skal vælge en varmepumpe, der udvendigt lydreducerer i nattetimerne, da der er tale om 

rækkehuse, der ligger tæt på hinanden. Reduktionen bør være ned til under 43-44 dba. Varmepumpen 

skal indeholde uge ur.  

 

Da der er tale om rækkehuse, skal den udvendige del opstilles på svingningsdæmpende stativ på 

jorden. Derved undgås lydresonans til boligerne via husvæggene. Stativerne må placeres i nicherne på 

terrassen eller på gavlene, hvor der er tale om ende rækkehuse. Da varmepumpeanlægget afgiver 25 – 

30 liter vand i døgnet, skal der etableres et dræn fra varmepumpen og minimum 3 meter væk fra 

fundamentet på huset på ”egen grund”. Drænet skal ende i en nedgravet faskine, der kan aflede vandet 

uden at der står ”blankt” vand på overfladen. Faskinen kan være en færdigfabrikeret eller en 

hjemmelavet af fiberdug og sten i tilstrækkelig størrelse.  

 

./. Se vedhæftede placeringsvejledning. 

 

Inde delen på varmepumpen bør placeres i boligens største rum for at opnå størst muligt udbytte af 

varmepumpen. Inde delen må ikke placeres på en væg, der støder op til naboen i rækkehusene.  

 

Såfremt der opstå fejl eller varmepumpen begynder at støje uhensigtsmæssigt ved en defekt, skal der 

tilkaldes reparation umiddelbart og hurtigst muligt.  

 

Der skal benyttes anerkendt varmepumpe leverandør og varmepumpen skal monteres af autoriseret 

kølefirma. 

 

Når der søges om tilladelse til at opsætte en varmepumpe, skal der medsendes en beskrivelse af 

pumpen med angivelse af fabrikat og type. Der skal vedlægges  en liste med en specifaktions 

beskrivelse, der lever til kravene i afdelingen.  

 



Når varmpumpen og afløb er monteret, skal den synes af ejendomskontoret. 

 

Ved fraflytning af boligen skal varmepumpen nedtages og vægge og andet reetableres for lejers 

regning.  

 

 

Afdelingsbestyrelsen 

Baunevangen 


