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Checklista 
Checklistan SKA fyllas i under arbetets gång av fastighetsägaren. 

Kontrollpunkter Ja Nej 

Sumpen är placerad på överenskommen 
plats. 
Sumpen är placerad i våg. 
Självfallsledning och tryckledning är 
korrekt installerad. 
Spolbrunn är installerad (rekommenderas). 
Installerat pumpens säkringsgrupp utan 
jordfelsbrytare och enligt anvisat elschema. 
Dag- och dräneringsvatten avleds på 
korrekt vis. 
LTA-stationens larm är placerad på väl 
synlig plats. 
LTA-stationens säkring/ar + kopplingsbox 
är placerad så VA-tekniker har åtkomst. 
Jordfelsbrytare är bortkopplad från 
säkringsgruppen som går till pumpen. 
Marken är återfylld runt pumpsumpen, 
locket ska vara ca 1 dm över marknivå, 
locket ska inte låsas med hänglås. 
Tillgång till vatten finns på 
driftsättningsdagen. 
Spillvattenledningar ligger på frostfritt 
djup. 

Genom att fylla i och skriva under detta dokument, försäkrar fastighetsägaren att installationen av LTA-
stationen är utförd enligt anvisningar på Sölvesborg energis webbplats https://solvesborgenergi.se/lta samt 
information från respektive tillverkare. Detta dokument ska överlämnas till VA-personal på 
driftsättningsdagen. 

Gatuadress Postnummer och ort 

Datum (åååå-mm-dd) Fastighetsbeteckning 

Signatur av fastighetsägaren Namnförtydligande 

Noteringar_________________________________________________________________ 
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