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Anslutningsprotokoll Rev 1 6/2011

Fredöns Samfällighetsförening     Org.nr 717912-2093 Anslutningsdatum:

(2 ex. fylls i, fastighetsägaren behåller det ena.)

Fastighetsbeteckning: :___________ Gatuadress: _______________________

Fastighetsägare :__________________________________________________

Fastighetsägare fyller i nedanstående före anslutning:

Nr Åtgärd Signera nedan-stående kon-trollpunkter

1
Anläggningen är utförd i enlighet med systembeskrivning Fredöns samfäl-
lighetsförening och Skandinavisk kommunaltekniks monteringsanvisningar 
”Montering och drift LPS 2000 E”. Eventuell fotodokumentation av gjorda arbeten 
uppvisas.

Intygas:

2 Vattenledningen inom fastigheten är utförd med 32 mm ledning , PE DN 32, 
tryckklass PN 10 med blå märkning.

Intygas:

3
Tryckavloppsledning inom fastighet är utförd med 40 mm ledning, PE DN 40 , 
tryckklass PN 6,3 med brun märkning. Backventil finns rätt installerad vid 
anslutningspunkten.

Intygas:

4
Utförande, frostfritt djup alt. grund förläggning i låda med värmekabel.

Ange utförande:

5 Ledningar och varmvattenberedare är renspolade och fria från föroreningar. Intygas:

6
El-installation och larm utförd av behörig elinstallatör. Kontaktuppgifter anges och 
att installationen är färdig för drift samt att pump och larmindikator ska vara 
inkopplade med separata 10 A, trög säkring uppmärkta vid el-central.

Intygas:

7 Pumpstationen / sump med pump är av föreskriven standard LPS 2000E. Intygas:

8.a Vattenmätare med konsol, 2 st ventiler och radiomodul finns monterad i frostfritt 
utrymme i enlighet med Svenskt vattens publikation P 100, rev maj 2009.

Intygas:

8.b Vattenmätare med konsol, 2 st ventiler och radiomodul finns monterad i icke 
frostfritt utrymme.

Intygas:

9
Täthetsprovning gjord enligt VAV P78 , rev april 97. Provtryckning med vatten 
under tryck är gjord enligt den metod som finns beskriven i VAV 78 som visar att 
tryckavloppsledningen inte "läcker".

Intygas:

10 Ledningsdragningen på fastigheten är utförd så att vatten från enskild vattentäkt 
inte kan ledas till Samfällighetens ledningsnät eller tryckavlopp

Intygas:

Installationsansvarig: ________________________________________

Föreningens representant fyller i nedanstående vid kontrollbesiktningstillfället:

Vattenmätare avläst. Förbrukningsvärde vid anslutningsdatum:_____________M3.

Anslutningsavtal finns och är påskrivet
Funktionskontroll och provkörning av avloppspump utförd. Fastighetsägare ser till 
att det finns tillgång till vatten för provkörningen.

Kontroll att dike mot samfällighetens väg är återställt och i godkänt skick

Underskrift representant för fastighetsägare:    _______________________________

Underskrift föreningens kontrollant:  ________________________________________

Protokoll fört vid anslutning av medlem i Ga:2 till Fredöns Samfällighetsförenings V/A-nät

Namnförtydligande             _________________________________________________

Namnförtydligande             _________________________________________________
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