
Fylls i vid driftssättning   Serienummer pump:

     Vattenmätarnummer:

Datum:     

Färdiganmälan - Checklista
Ifylld och undertecknad färdiganmälan skickas till:
Söderhamn Nära AB
Box 94
826 22 Söderhamn

Frågor angående denna blankett kontakta  Söderhamn Nära

Anläggningsadress      Fastighet/arrende   

Namn fastighetsägare      Telefonnummer     

Behörig elinstallatör

Telefonnummer

Behörig vvs-installatör

Telefonnummer

1. Anläggningen är utförd i enlighet med monteringsanvisningen för 
LPS2000__ (t ex frostskydd, förankring och placering)

2. Tryckavloppsledningen inom fastigheten är utförd med 40 mm led-
ning, PE DN40, tryckklass PN 10 (brun märkning).

3. Återfyllning till befintlig marknivå kring tanken är färdig i enlighet 
anvisningarna i “Montering och drift - LPS2000E/Ex”.

4. Marken inom en radie av 1,5 m från LPS-enhetens ska vara utförd i 
enlighet anvisningarna i “Montering och drift - LPS2000E/Ex”.

5. Befintligt avloppssystem är överkopplat till LPS-tanken.

Ja  Nej  Anmärkning

Fastighetsinstallation: checkbox fylls i av fastighetsägaren

Avsändare
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6. Befintligt vattensystem (eget brunnsvatten eller motsvarande) är 
frånkopplat vid kommunal vattenanslutning.

7. Vattenmätarkonsol med 2 st ventiler och backventil efter utgående 
ventil samt passbit är monterad. Konsolen ska vara placerad frostfritt och 
lättåtkomligt för montage, byte och avläsning. Gäller permanent boende.

8. Första tappstället för vattnet är placerad efter vattenmätaren.

ELINSTALLATION
9. Elinstallation är utförd av behörig elinstallatör.

10. Larmindikator med lampa ska vara placerad på synlig plats så att 
fastighetsägaren uppmärksammar högnivålarmet.

11. Elinstallationen ska vara färdig enligt monteringsanvisningen
och testad. Pump och larmindikator ska vara inkopplade med separata 
10 A, trög säkring. Säkringarna ska vara uppmärkta vid el-centralen.

Jag intygar att anläggningen är utförd enligt ovan lämnade uppgifter och enligt Skandinavisk Kommunalteniks 
monteringsanvisningar. 

Ort och datum:

Underskrift Fastighetsägare     Namnförtydligande

Underskrift behörig elinstallatör

Underskrift behörig vvs-installatör

Ja  Nej  Anmärkning
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Drift- och vinteravställning

LPS-pumpstationerna är byggda för året runt bruk förutsatt att installationen är gjord enligt 
monteringsanvisningen. Det betyder att alla ledningar ligger på frostfritt djup eller är frost-
skyddade.

Söderhamn Nära är ansvarig över att huvudledningsnätet är frostskyddat. Installationen på 
tomtmark är fastighetsägarens ansvar.

Vi rekommenderar att anläggningen är påslagen även om fastigheten inte nyttjas. Anled-
ningen är att ovidkommande vatten, ett inläckage, kan komma in i pumpstationen. Då måste 
pumpen vara spänningssatt för att inte avloppet ska ”rinna över kanten”. Detsamma gäller 
för läckande kranar. En droppe då och då blir stora mängder med tiden.

På nästföljande sida följer en checklista för den som vill ”stänga av” sitt system under längre 
tid och som har en anläggning som riskerar att frysa under den perioden.

Checklista, se nästa sida



Spola i kranen 5-10 minuter med vatten för att späda ut avloppsvattnet i tanken.

Om värmen i fastigheten stängs av, se till att vattenmätare, toalettstolar, golv-
brunnar är tömda eller frostskyddade med frostskyddsvätska (använd miljövänlig 
sort och inte ”bilglykol” som är giftigt).

Låt spänningen till pumpen vara påslagen för att pumpa ut ev. inläckande vatten .

Alternativt: Om det inte föreligger risk för inläckage, stäng av strömmen till pum-
pen.

Kontrollera att ledningar och pumpstation är upptinade.

Kontrollera att spänningen är påslagen till pumpstationen.

Kontrollera funktionen genom att spola vatten. När pumpen startat, stäng av 
vattenkranen och pumpen skall stanna efter ca 30-50 sekunder. Om den stannar 
inom 10 sekunder kan ledningen vara frusen eller en ventil stängd.

Checklista vid påställning efter uppehåll

Checklista vid längre (>1 månad) uppehåll i användandet




