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Färdiganmälan

Checklista inför villapumpsinstallation
Kontaktuppgifter till LTA-ansvarig Västvatten
Anja Boström 0522-63 88 42
Anja.boström@vastvatten.se
Anja Boström
Västvatten AB
Kaserngården 3B
451 81 Uddevalla
Kontakta ansvarig enligt kontaktuppgifter ovan och boka er tid för driftsättning.
Glöm ej att boka driftsättning minst fem arbetsdagar innan önskad driftsättning, vi
utför driftsättningar på tisdagar och torsdagar.
Checklistan kan överlämnas på driftsättningstillfället eller skickas in enligt
kontaktuppgifterna innan driftsättningen.

Anläggningsuppgifter
Fastighetsbeteckning:

Adress:

Namn, fastighetsägare:

Personnummer:

Adress (om ej samma som ovan):

Postnummer:

Ort:

Telefon:

Mobiltelefon:

Namn, behörig elinstallatör:

Mobiltelefon, behörig elinstallatör:
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Kontrollera följande punkter under arbetet med LTA stationen.
Rör/LTA-stationen installationer
1. Anläggningen är utförd i enlighet med Västvatten AB och tillverkarens
monteringsanvisningar.
2. Vattenledningen inom fastigheten är utförd med minst 32 mm PEledning, tryckklass PN10 (blå märkning).
3. Tryckavloppsledningen inom fastigheten till LTA-enhet är utförd enligt dimension
från monteringsanvisningar. PE-ledning, tryckklass PN10, (röd/brun märkning).
4. Återfyllning till befintlig marknivå kring LTA-enheten är färdig. Marken inom
en radie av 1,5 m från LTA-enhetens mitt ska vara horisontell och fri från
grövre växtlighet eller byggnation.
5. Kontrollera att nya vatten- och spillvattenledningar är täta och att inget uteller inläckage kan ske.
6. Befintligt spillvattensystem (rödbrun märkning) är inkopplat till pumptanken.
7. Befintligt vattensystem (eget brunnsvatten eller motsvarande) är
frånkopplat. Återströmningsskydd är installerat på vattenledningen.
8. Pumptank och ledningar är rengjorda (sand och grus skadar pumpen).
Kontrollera att gejder-rör står i rätt position för pumpinstallation och att övrig
utrustning i tanken är oskadad.
9. Stuprörs- och dräneringsvatten är separerat från spillvattenledningar.
10. Förbindelsepunkten är öppen och anslutningskopplingarna är synliga, så
att Västvattens personal kan täthetskontrollera dessa.
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Elinstallation
Fylls i av behörig elinstallatör.
Dimensionera anläggningen med hänsyn till startström för pump.
11. Elinstallation är utförd av behörig elinstallatör. Kontaktuppgifter anges i
delen ”Anläggningsuppgifter” på sida 1.
12. Leverantörens installationsanvisningar har följts.
13. Larmindikator/automatikskåp ska vara placerad vid LTA-enheten alternativ
plats efter överenskommelse med Västvatten AB.
14. Elinstallationen ska vara färdig enligt monteringsanvisningen. Kontrollera
fasföljden så att pumpen går åt höger.
15. Kontroll att märkning är utförd vid kopplingsutrustning och vid ansluten
elapparat enligt anläggning i övrigt.
16. Underlag för ändring av ritningar, schema etc. är upprättat och avlämnat till
fastighetsägaren.
17. Besikta okulärt att kablarna är oskadade. Om tveksamhet råder, genomför en
isolationsmätning.
18. Kontinuitetskontroll av skyddsledarkretsen till samtliga utsatta delar, det
vill säga skyddsjordade delar i monterade elapparater, jordblek etc. samt
skyddsutjämnade delar mot PE-skenan eller jord t.ex. vattenrör.
19. Stickprovskontroll av konitinuitet mellan PE och N.

Datum och ort

Underskrift elektriker

Namnförtydligande
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Övrigt
20. Anläggningsavgiften för VA är betald. Västvatten AB installerar inte pumpen
innan betalning är gjord.
21. VA-uppgift ska ha erhållits.
22. Kontroll av inkoppling vid förbindelsepunkt.

OBS. Kontrollera punkt 8-10 samt 14 direkt före Västvattens driftsättningstillfälle.

Jag intygar att anläggningen är fackmannamässigt utförd enligt ovan lämnade
uppgifter och enligt tillverkarens och Västvatten AB:s monteringsanvisningar. Vid
besiktningstillfället ska det finnas tillgång till vatten för funktionsprovning. Om det trots
denna färdiganmälan inte skulle vara färdigt för inkoppling och besiktning av min VAanläggning vid överenskommen tidpunkt, kommer en förgävesavgift att tas ut. Vid
eventuella fel och brister kan dessutom installationen bli försenad.

Datum och ort

Underskrift fastighetsägare

Namnförtydligande

