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Anmälan om installation av sprinkler 

Separat tank/bassäng som vattenkälla är obligatoriskt att anlägga i de fastigheter som skall förses med 

sprinkler. Fastighetsägaren själv kontroll på att nödvändigt tryck och flöde upprätthålls för att installationen 

ska fungera.  

Ändamålet med en allmän vattenförsörjningsanläggning är i första hand att betjäna bostadsbebyggelse och 
annan bebyggelse med vattentjänster med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. 
Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck alltid upprätthålls eller att viss vattenmängd per tidsenhet 
kan levereras. 

Vid läckage, reparation eller annat ingrepp på det allmänna ledningssystemet kan akut avstängning för 
påfyllnad av tank för sprinklersystem samt förändrade tryck och flödesnivåer förekomma.

Tänk på att räkna med flöde för uppfyllnad av tank/reservoar i din servisanmälan.

Fastighetsbeteckning

Typ av vattentillförsel: 

Tryckstegring (pump ed.) Reservoar (tank, bassäng ed.) 

Ny servis (separat servis till reservoar)

Information om sprinklersystemet 
Flödesbehov för påfyllning av tank (liter/sekund) Typ av sprinkler 

Återfyllnadskrav 36 timmar

Återfyllnadskrav 24 timmar

Annat:_____________________ 

Nödvändigt vattentryck vid förbindelsepunkt (kPa/Bar) 

Anslutningsdiameter efter vattenmätare (mm) Övrig information 

Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 (krävs lägst nivå BA)

Klass på återströmningsskydd: Fabrikat och typ: 

Datum 

Kund

<100 

>100

100

Datum 

Sörmland Vatten



Personuppgifter som behandlas gällande dig som kund 

Alltid Renhållning VA Biogas 

Namn Avfallskärlsplacering Vattenmätarnummer Kortnummer 

Adress Tjänstnummer Tjänstnummer 

Fastighetsbeteckning Slamanläggnings-
koordinater 

LTA-koordinater 

E-post

Personnummer 

Telefonnummer 

Anläggningsnummer 

Kundnummer 

Ändamålet med behandlingen 
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som 
framgår av informationen ovan. 

Sörmland Vatten och Avfall AB  (SVAAB) behöver behandla personuppgifter om dig för att 
kunna utföra vårt uppdrag inom vatten, avlopp, biogas samt renhållning. Under hela den här 
tiden som vi behandlar personuppgifterna följer vi de bestämmelser som finns kring 
dataskydd. 

Laglig grund för behandlingen 
Syfte och laglig grund ska finnas för att kunna utföra behandlingen. 

Lagringstid 
Så länge du är kund hos oss behåller vi dina personuppgifter. Därefter kommer de att sparas 
för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen eller arkivlagen. När den tiden har 
passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras (så att de inte kan 
knytas till dig personligen). 

Personuppgiftsansvarig 
Sörmland Vatten och Avfall AB 
E-post: kundservice@sormlandvatten.se
Vid frågor eller klagomål så kontakta oss på kundservice så hjälper vi dig.

Dataskyddsombud för SVAAB är Svitlana Jelisic 

E-post: svitlana.jelisic@flen.se, tel 0157-43 00 00 

Övrigt 
Mer info om GDPR och hur dina personuppgifter behandlas läser du på vår hemsida. 
www.sormlandvatten.se och på www.imy.se (integritetsmyndigheten) 
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