
 

Färdiganmälan  LTA 
Fastighetsbeteckning 
 
 

Adress Fullständigt ifylld och 
undertecknad färdiganmälan 
mailas till adress nedan. 
  
 

Fastighetsägare ansvarar för eget 
arbete. 
 

Vid frågor kontakta 
nyanslutning@roslagsvatten.se  
08-540 835 00 

Namn fastighetsägare 
 
 

Personnummer Telefonnummer 

Adress (om ej samma som ovan) 
 
 

Postnummer och ort 

Fastighetsägarens entreprenör 
 
 

Telefonnummer entreprenör 

 

Fastighetsinstallation – markarbete och rördragning 
  
Fylls i av fastighetsägaren alternativt entreprenör 

 
Klart 

 Fylls i av Roslagsvatten 
Utan 

anmärkning 
Anmärkning Anmärkning 

1 Anläggningen är utförd i enlighet med 
Roslagsvattens Installationsbeskrivning.    

 

2 Återfyllning till befintlig marknivå kring tanken är 
färdig i enlighet med Roslagsvattens 
Installationsbeskrivning. 

   
 

3 Tanken är intakt och har varken kapats eller utsatts 
för åverkan.    

 

4 Endast hushållsspillvatten och inget dagvatten, 
såsom takavvattning eller dränering är inkopplat till 
LTA-tanken. 

   
 

5 Vatten- och spillvattenledningarna är renspolade.    
 

6 LTA-tanken är urpumpad, torr och rengjord. Detta 
görs med fördel samma dag som Roslagsvatten 
installerar pumpen. 

   
 

7 Befintligt avloppssystem är överkopplat till LTA-
tanken. Kontakta Roslagsvatten vid behov av 
samordning. 

   
 

8 Spolbrunn på spillvattenledningen har installerats ca 
1 m från LTA-tanken.    

 

9 Tryckspillvattenledningen inom fastigheten är 
utförd med brunstripad PE-ledning med dimension 
enligt Installationsanvisning. 

   
 

10 Backventil är installerad vid  
fastighetsgräns/ servisventil och är horisontellt 
monterad med pilen uppåt. 

   
 

11 Vattenledningen inom fastigheten är utförd med 
blåstripad PE-ledning, dimension 32, SDR11.    

 

12 Ledningarna har förlagts på frostfritt djup eller 
frostskyddats med värmekabel och isolering.    

 

13 Ledningarna är provtryckta och protokoll har 
överlämnats till Roslagsvatten. Om de inte är 
provtryckta, provtrycker Roslagsvatten ledningarna 
till en kostnad av 1000 kr per ledning. 

   
 

14 Vattenmätarkonsol för 220 mm mätare är monterad 
enligt Roslagsvattens ”Vattenmätare – installation 
och ansvar”. Konsolen ska vara placerad frostfritt 
och lättåtkomlig för montage, byte och avläsning. 
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15 Installationer vid kopplingspunkter till LTA-tank och 
ventiler är fotograferade och inskickade till 
nyanslutning@roslagsvatten.se alternativt lämnas 
schaktgropar öppna för besiktning. 

   
 

16 Faktura för anslutning, VA-anläggningsavgiften, är 
betald.    

 

 

Fastighetsinstallation - El 
  
Fylls i av fastighetsägaren alternativt entreprenör 

 
JA 

 Fylls i av Roslagsvatten 
Utan 

anmärkning 
Anmärkning Anmärkning 

17 Elinstallation är utförd av behörig elinstallatör    
 

18 Pumplarm är indraget i huset. Placeras i kök eller hall 
så att larmet uppmärksammas.    

 

19 Elinstallationen ska vara färdig enligt 
Installationsbeskrivning. Pump, pumplarm och 
eventuell värmekabel ska vara inkopplade med 
separata säkringar, trög 10 A. Säkringarna ska vara 
uppmärkta vid elcentralen. 

   

 

 

Roslagsvatten  
Fylls endast i av Roslagsvatten  Fylls i av Roslagsvatten 

JA NEJ Anmärkning 
20 LTA-pumpen är monterad.   

 

21 Pump och larm är funktionskontrollerade.   
 

22 Täthetsprovning är utförd på vattenledning och 
tryckspillvattenledning.   

 

23 LTA-tankens placering är inritad i fastighetskartan.   
 

24 Vattenmätaren är monterad och arbetsordern ifylld   
 

25 Roslagsvatten medger att fastighetsinstallationen ansluts till den 
allmänna VA-anläggningen. 

    

 
 

Jag intygar att anläggningen är utförd enligt ovan lämnade 
uppgifter. Jag är införstådd med att jag härmed tar på mig 
betalningsansvaret för en bomkörningsavgift på 1250 kr om min 
VA-anläggning inte är färdig för inkoppling vid överenskommen 
tidpunkt. Ny tidpunkt för driftsättning bokas när brister är 
åtgärdade. 

 VA-huvudman  
 Serienummer pump  
 Vattenmätarnummer  
 Datum för mätar- och 

pumpmontering 
 

 Plats för vattenmätare  
 Mätarställning  

 
 
___________________________ 
Fastighetsägarens underskrift 
 

 
 
_________________________ 
 Datum och Ort 

 
___________________________ 
Namnförtydligande 

 
_________________________ 
Kontrollant Roslagsvatten 
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