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Anläggningsuppgifter 
 

Fastighetsbeteckning: ___________________________________________________ 

 

Antal bostadslägenheter:       ___________________________________________________ 

 

Adress: ___________________________________________________ 

 

Namn fastighetsägare: ___________________________________________________ 

 

Adress bostad: ___________________________________________________ 

 

Telefon: ___________________________________________________ 

 

E-post: ___________________________________________________ 

 

VA-installatör: ___________________________________________________ 

 

EL-installatör: ___________________________________________________ 

 

Serienummer pump: ___________________________________________________ 

 

Vattenmätarnummer: ___________________________________________________ 

 

Kontrollera följande punkter före driftsättning av anläggningen  

 
1 Anläggningen är utförd i enlighet med leverantörens montageanvisningar. 

 

2  Vattenledningen (ledning i mark) inom fastigheten är utförd med 32 mm, 

 PE DN 32, tryckklass PN 12 (blå märkning). Ledningen bör vara placerad 

 frostfritt alternativt med frostskydd. 

 

3  Tryckavloppsledning inom fastighet är utförd med 40 mm ledning, PE DN 

 40, tryckklass PN 8 (brun märkning). 

 

4  Återfyllning till färdig marknivå kring tanken i enlighet med leverantörens 

 montageanvisningar. 

 

5  Ledningar inom egen fastighet tål 6 bars tryck. 

 

6  Vattenmätare med backventil är installerad och är frostskyddad. 

 Kontrollera att backventilen är monterad i rätt flödesriktning. 

 

7 Vatten- och avloppsledningar är renspolade. Spolning och rengöring tar bort 

 sand mm som annars kan ge driftstörningar på pumpen. 

 

8 Backventil är installerad i tryckavloppsledning vid fastighetsgräns vid 

 servisventilen. 
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 Se till att backventilen är monterad i rätt flödesriktning, d.v.s. från 

 fastigheten ut mot huvudledningen. Fotografera monterad backventil och 

 bifoga färdiganmälan. 

 

9  Befintligt avloppssystem är överkopplat till LPS-tanken. 

 

10 Befintligt vattensystem (eget brunnsvatten eller motsvarande) är frånkopplat. 

 

11  Drän- stuprörsvatten (såsom regn- och smältvatten) inte är påkopplat till LPS-

 enheten i enlighet med ”Anvisningar för installation inom fastighet”. 

 

12 LPS-tanken är urpumpad, torr och rengjord. Detta görs med fördel samma dag 

 som driftsättningen sker. 

 

13  Fungerande tappkran (i kök, badrum eller väggvattenutkastare) finns för 

 påfyllning av tank vid driftsättning och montering av pump. 

 

Elinstallationer 
14 Elinstallationen är utförd av behörig elinstallatör. 

 

15  Larmindikator med summer och lampa ska vara placerad på synlig plats så att 

 fastighetsägaren uppmärksammar högnivålarmen. 

 

16 Elinstallationen ska vara färdig enligt leverantörens montageanvisningar och 

 testad. 

 Pumpen och larmindikatorn ska vara inkopplade med separata 10 A tröga 

 säkringar. Säkringarna ska vara uppmärkta vid elcentralen. 

 

 

Jag intygar att anläggningen är utförd eller kommer att utföras enligt ovan lämnade uppgifter, 

leverantörenens montageanvisningar samt enligt Novas förhållningsregler innan anläggningen 

tas i drift.. 

 

 

 

Datum och ort 

 

 

 

Underskrift fastighetsägare  Namnförtydligande 

 

 

 

Underskrift VA-installatör   Namnförtydligande 

 

 

 

Underskrift Nova   Namnförtydligande 

 


