Färdiganmälan av LPS-installation inför anslutning till UpplandsBro kommuns VA-system
Fullständigt ifylld färdiganmälan lämnas vid installation.

Anläggningsuppgifter:
Namn, fastighetsägare:
Adress:
Fastighetsbeteckning:
Postnr:

Ort:

Telefon:

Mobiltelefon:

Kontrollera följande punkter innan ni beställer installation av pump och vattenmätare
samt driftsättning av anläggningen
1. Anläggningen är utförd enligt Skandinavisk Kommunalteknik (SKT)
monteringsanvisningar "Montering och drift LPS2000E/EX” (bilaga 1).
2. Vattenledningen inom fastigheten är utförd med 32mm ledning, PE DN32, tryckklass
PN10(blå märkning), samt enligt Nordic Polymarks standard. Ledningen ska placeras
frostfritt alternativt med frostskydd till servisventil.
3. Tryckavloppsledningen inom fastigheten är utförd med 40mm ledning, PE DN40,
tryckklass PN 6,3(brun märkning), samt enligt Nordic Polymarks standard. Ledningen
ska placeras frostfritt alternativt med frostskydd till servisventil.
4. Återfyllning upp till befintlig marknivå kring pumptanken är färdig enligt
monteringsanvisningarna (bilaga1).
5. Vattenmätarkonsol med 2 stycken ventiler samt passbit är monterad. Konsolen ska
vara placerad frostfritt och lättåtkomligt för montage, byte och avläsning. Placering
ska ske enligt ”Vattenmätarplacering” (bilaga 2).
6. Backventil är installerad vid anslutningspunkten i enlighet med bilaga 3. Tillse att
rören är helt inskjutna i botten, kopplingarna dragna i botten och att pilen är riktad rakt
uppåt i flödesriktningen dvs. från pumptanken.
7. Marken inom en radie av 1,5 meter från LPS-enhetens mitt ska vara horisontell och fri
från grövre växtlighet och byggnation för att underlätta för kommunens
driftentreprenör vid service och underhåll. Ytvatten ska inte kunna rinna in mot
tanklocket.
8. Befintligt spillvattensystem är överkopplat till pumptanken.
9. Drän- och stuprörsvatten får inte kopplas till pumpen.
10. Befintligt vattensystem (egen brunn, samfällt eller motsvarande) är bortkopplat från
kommunalt vattensystem.
11. Pumptanken är tömd, torr och rengjord (sand och grus i pumptanken skadar pumpen).
Detta görs med fördel samma dag som kommun installerar pumpen.
12. Fungerande tappkran finns för påfyllning av pumptank vid montering av pumpen.

13. Larmindikator ska vara placerad inomhus på synlig plats.
14. Elinstallationen ska vara färdig enligt monteringsanvisningen och testad. Pump och
larmindikatorn ska vara inkopplade med var sin10 ampere (A), trög säkring.
Säkringarna ska vara uppmärkta vid el-centralen.
I kommunens leverans av pumptank till fastighetsägaren ingår
•

Tank

•

Apparatlåda för tank

•

Larmenhet

•

PRK koppling för tank

•

En stödhylsa

•

Monteringsanvisningar

När kommunen kommer för installation och driftsättning
När fastighetsägaren beställer tid för installation och driftsättning, monterar kommunen pump
och vattenmätare. Om alla punkter ovan är rätt utförda blir anläggningen godkänd och den
kan tas i drift. Fastighetsägaren ska vara med vid driftsättning. Vid fel installation från
fastighetsägarens sida påpekas felen och anläggningen blir godkänd när felen är åtgärdade.
Beställning och leverans
Leverans av pumptank sker onsdag om man beställer senast måndag före klockan 15.00.
Beställning kan göras alla dagar, leverans sker dock endast på onsdagar.
Beställning av pumptank och driftsättning görs till:
Kundcenter VA & avfall

08-581 690 00 (vardagar kl: 9-15)

Tekniska frågor:
Göran Egebrink

Upplands-Bro kommun
Tillväxtkontoret

08-581 692 55

08.00-15.00

