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Anmälan skickas till: 
Anslutning Nacka vatten och avfall 
Nacka vatten och avfall AB 
Ryssviksvägen 2B, 13181 Nacka 
Eller e-post: anslutning@nvoa.se 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST WEBB ORG.NUMMER 

Nacka vatten och avfall AB, 131 81 Nacka Ryssviksvägen 2 B 08-718 90 00 kundservice@nvoa.se www.nackavattenavfall.se 559066-7589 
  

Färdiganmälan LTA/LPS-installation 

Planera och utför arbetet noga enligt Nacka vatten och avfalls krav och leverantörens instruktioner. 
Förgävesbesök vid avtalad tid debiteras enligt gällande VA-taxa.  

För en LTA/LPS-installation ingår två platsbesök. 

Första besöket: Besiktning av backventil och kopplingar vid anslutningspunkt till Nacka vatten och 
avfalls ledningsnät. Kontakta oss så snart ni är klara med inkopplingen så kommer vi ut för 
besiktning. 

Inför andra besöket: Skicka in denna färdiganmälan och bifoga bild på pumpanläggningen och dess 
omedelbara närhet, bild på färdväg till pumpanläggningen, bild på placeringen av larmet och 
vattenmätarplatsen. 

Andra besöket: Besiktning och uppsättning av vattenmätare och LTA/LPS. Vi kontaktar er för 
tidsbokning så snart denna färdiganmälan och bilder inkommit. Fastighetsägaren bör närvara på 
plats vid installation för att visa anläggningen och få information och råd om eventuella brister 
som behöver åtgärdas. 

För beställning och frågor kontakta kundservice på 08-718 90 00 eller epost: anslutning@nvoa.se 

Anläggningsuppgifter 
Fastighetsadress Fastighetsbeteckning 

Fastighetsägarens namn Telefonnummer 

E-post

Kontaktperson på plats Telefonnummer kontaktperson 

OBS! Pump och vattenmätare monteras endast om installation är rätt utförd på alla punkter enligt 
checklistan nedan.
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Bekräfta med ett kryss i den vänstra kolumnens rutor att installation är utfört enligt kraven. Den 
högra kolumnen (grå) ifylles av Nacka vatten och avfall. 

Ledningsdragning 
Dränering och stuprörsvatten får inte anslutas till avloppssystemet. Eget vatten får inte ihopkopplas 
med det kommunala vattnet.   

� Anläggningen är utförd i enlighet med pumpleverantörens monteringsanvisningar � 
� Det finns inget vatten, grus eller annat material i brunn eller ledningar � 
� Vattenmätarkonsol finns med en ventil både före och efter mätare. Konsolen ska vara 

placerad frostfritt och lättåtkomligt för montage och avläsning � 

� Pumpanläggning är lättillgänglig med en meters arbetsutrymme runt om. Återfyllning till 
befintlig marknivå kring brunnen enligt anvisning. � 

Elinstallation  
LTA/LPS elinstallation ska vara fackmannamässigt utfört. Det är viktigt att elektriker noggrant följer 
instruktionerna. Säkringarna till LTA/LPS-anläggningen bör vara uppmärkta i säkringsskåpet.   

� Larmindikator är centralt placerad i huvudbyggnaden. Förslagsvis hall, kök, vardagsrum. OBS! 
Ej bakom stängda dörrar. � 

� Larm är testat och fungerar.  � 
� Automatikskåpet ska vara placerad arbetsvänligt.  � 

ÖVRIGT  
Fastighetsägaren är ansvarig för snöröjning och halkbekämpning så att tillgängligheten är säker 
även under vintertid.   

Viktig information! 
Vid flera lägenheter på samma anläggning LTA/LPS rekommenderar vi en elektrisk magnetventil. En 
magnetventil monteras på inkommande vatten efter vattenmätaren. Vid ett LTA/LPS-larm stänger 
magnetventilen av vattnet. På så sätt hindras översvämning och larmdosa inomhus kan undvikas. 

Underskrift   
Ort och datum 

Namnteckning 

Namnförtydligande 


	Färdiganmälan LTA/LPS-installation
	Anläggningsuppgifter
	Ledningsdragning
	Elinstallation
	ÖVRIGT
	Viktig information!


	Fastighetsadress: 
	Fastighetsbeteckning: 
	Fastighetsägarens namn: 
	Telefonnummer: 
	Epost: 
	Kontaktperson på plats: 
	Telefonnummer kontaktperson: 
	Ort och datum: 
	Namnteckning: 
	Namnförtydligande: 
	Anläggningen är utförd i enlighet med pumpleverantörens monteringsanvisningar: Off
	Det finns inget vatten, grus eller annat material i brunn eller ledningar: Off
	Vattenmätarkonsol finns med en ventil både före och efter mätare: 
	 Konsolen ska vara placerad frostfritt och lättåtkomligt för montage och avläsning: Off

	Pumpanläggning är lättillgänglig med en meters arbetsutrymme runt om: 
	 Återfyllning till befintlig marknivå kring brunnen enligt anvisning: Off

	Larmindikator är centralt placerad i huvudbyggnaden: 
	 Förslagsvis hall, kök, vardagsrum: 
	 OBS! Ej bakom stängda dörrar: Off


	Larm är testat och fungerar: Off
	Automatikskåpet ska vara placerad arbetsvänligt: Off


