
Ev. önskemål om leveransdatum: 
(Tidigast två veckor från det att VMEAB fått denna beställning)

Blankett för beställning av pump till LTA-enhet (steg 2)

● Först beställer du pumpsump med tillbehör 
genom att fylla i blankett ”Beställning av pump-
sump med tillbehör till LTA-enhet” (steg 1). 

● När du installerat pumpsumpen med tillbe-
hör beställer du själva pumpen till LTA-enheten 
genom att fylla i denna blankett ”Beställning av 
pump till LTA-enhet” (steg 2).

● Observera att anläggningsavgiften måste 
vara betald innan pumpenheten får påkopplas. 

• Pumpenheten får endast påkopplas av 
VMEAB.

Beställning av pumpsump med tillbehör 
till LTA-enhet sker i två steg:

Pumpsump Elanslutningsdon

Backventil

Automtikskåp med larm

Beställdes i steg 1)

Pump

Beställs med 
denna blankett 

(steg 2)

Checklista - kriterier för pumpenhet till LTA

• Plana ytor fram till och runt pumpenheten. Avsteg från 
detta får endast göras efter överenskommelse med Västervik 
Miljö & Energi.

• Pumpenheten har placerats på plats godkänd av  
Västervik Miljö & Energi.

• Fri väg och max 10 m från garageuppfart/farbar väg 
så att sugbil och personal kommer åt pumpenheten. Avsteg 
från detta får endast göras efter överenskommelse med 
Västervik Miljö & Energi.

• Backventilen för avloppet är monterad innanför förbindel-
sepunkten.

• Ledningar och pumpenheten är placerade på frostfritt 
djup eller har frostskyddats på annat sätt.

• Pumpenheten med tillbehör är monterad på rätt sätt enligt 
leverantörens och Västervik Miljö & Energis anvisningar.

• Regn- och dränvatten får inte vara kopplat till spillvatten-
ledningen.

• Pumpenheten och automatikskåpet med larm ska vara an-
slutna till separata 10 A tröga säkringar. OBS! Allt elarbete 
måste utföras av behörig elektriker. Se till att ni får ett intyg 
från den som utför arbetet.

• Vattenledningen ska vara dragen utan skarvar eller an-
nan koppling mellan förbindelsepunkten och vattenmätaren.

Fyll i nedstående uppgifter:

Underskrift av fastighetsägare:

Jag som fastighetsägare garanterar att kriterierna i checklistan är 
uppfyllda samt att anläggningsavgiften är betald.

Datum:

Namnteckning:

Namnförtydligande:

Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Fastighetsägare

Postadress

Postnummer, Ort

Telefon, hem

Telefon, mobil

E-postadress


