Instruktion för inkoppling av avlopp och vatten till fastighet
Dokumentation skall göras över hela rörsystemet på tomtkarta där byggnader och
avloppsanläggning är inritade samt visar sträckningen från huset till anslutningspunkten
på stamnätet. (Detta krävs även för att föreningen ej skall behöva betala en förhöjd
bygganmälan)
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För fastighetens avloppssystem gäller
Att allt spillvaten (grå och svartvatten) leds till pumptank
Att fallet från fastigheten till tanken är ca 2-3%
Att rör ifrån toalett till tank har dim 110mm
Att alla rör är täta och frostsäkrade
Att endast slang med brun rand används för avlopp (PN8) och med blå rand för vatten
(PN10)
Att pumpstationen är helt ren innan start av pump sker. Innan pump monteras skall
hela avloppsystemet spolas från huset till pumpstationen så att det fritt från grus och
andra hårda partiklar som kan skada pumpen.
Elförsörjning skall kunna göras spänningslöst med arbetsbrytare gärna utomhus
Pumpbrunn bör placeras om möjligt i närhet av väg så att en eventuell spolbil eller
kran kan användas för arbete med brunnen
Att ingen matavfallskvarn är inkopplad på systemet
Att inget dagvatten är inkopplat (markdränering eller stuprör etc)
Datum för inkoppling 201…-…-…
För inkoppling av vatten gäller
Att man har ett av kommunen godkänt vattenprov
Att vattensystemet är helt separerat ifrån den egna brunnen.
Egen brunn får endast användas för utvändig utkastare – Inget invändigt
Vattenmätarkonsol sätts direkt på inkommande ledning utan ventil eller annat innan.
Förbikoppling av vattenmätare kommer medföra uteslutning ur föreningen med
omedelbar verkan.
Vatten dras in på plats där vattenmätarkonsol skall placeras. Helst i ett utrymme med
fönster då vi kommer använda en fjärravläst vattenmätare som då får bäst funktion.
Datum för inkoppling 201...-…-…
För inkoppling opto gäller
Slang dras in till den punkt man önskar ha som central plats i huset
Undvik skarpa krökar på slangen
Borra hålet in genom fasad på snedden för att undvika skarpa krökar
Släpp någon decimeter optoslang på insidan. Leverantören av fibernätet tar vid
därefter och installerar utrustning. En elektroniklåda något större än en stor
tänsticksask
Datum för inkoppling 201...-…-…
Allmänt
Använd mjuka radier även på vatten och avloppsslang. Minst 2m och använd
endast avsett material.
Härmed intygas att jag vid installationen har följt ovanstående anvisningar
Fjärås den ………….

Namnteckning……………………………………..

Fastighet:……………

Namnförtydligande…………………………………

