
Checklista för LTA-station, fastighetsägare
Fastighetsägare FastighetsbeteckningTelefon

Gatuadress PostortPostnummer

Nedan checklista/egenkontroll fylls i av fastighetsägaren innan drifttagning. Observera att du som 
fastighetsägare är juridiskt ansvarig för entreprenörens jobb. 

Ja Nej Anmärkning
Stationen är placerad enligt placeringsanvisning.

Stationen är monterad enligt installationsmanualen.

Inkommande självfallsledning till LTA-stationen är korrekt utförd 
utan bakfall.

Stationen är rätt avluftad (oftast genom fastighetens avluftning på 
avloppsstammen, ovan taknock).

Stationen är frostskyddad med markisolering och ev. värmekabel 
enligt anvisning i installationsmanualen.

Dräneringar och takavlopp är frikopplade från LTA-stationen.

Vatten- och avloppsledningarna är renspolade.

Elinstallation

Stolpe med elskåp monteras max 50 cm från stationen med 
kabelrör rakt mot brunnen.

Om skåpet placeras på vägg (max 5 meter från stationen), med 
kabelrör rakt mot brunnen, ska varje kabel gå igenom sin egen 
genomföring/förskruvning.

Samtliga ledare för inkommande matning är rätt skalade samt 
ordentligt anslutna i huvudströmbrytare.

Kabelrör 50 mm med slät insida och dragtråd ska förläggas, max 
50 cm under färdig mark, mellan stolpe/elskåp och LTA-stationen. 

Elanslutning till elskåpet är utförd av behörig elektriker och i 
enighet med gällande bestämmelser, femledarsystem avsäkrat 
med 3 x minst 13A.

Stationen är ren och fri från vatten och grus.

Fasföljden är rätt.

Anslutningen mot brunnen är tät utifrån.

LTA-station



Skicka den ifyllda blanketten till MittSverige Vatten & Avfall, Box 189, 851 03 Sundsvall eller via e-post till 
kundservice@msva.se

Med stöd av nya dataskyddsförordningen, GDPR, behandlar vi dina personuppgifter för att kunna leverera och 
ta betalt för våra tjänster. Läs mer på msva.se/dina personuppgifter eller kontakta kundservice, 020-120 25 00 
eller kundservice@msva.se för mer information. 

Jag intygar att anläggningen är utförd enligt ovan lämnade uppgifter och enligt ”Installationsmanual 
fastighetsägare”. Jag är medveten om att jag tar på mig en avgift för förgäves besök enligt gällande taxa om 
min VA-anläggning trots denna ifyllda checklista inte går att installera. Ny tidpunkt för driftsättning bokas när 
brister är åtgärdade.

Fastighetsägarens namnteckning

Godkänd för installation/driftsättning.

Ja Nej Anmärkning

Datum
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