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Egenkontroll av nyanslutning
Vid nyanslutning till VA-huvudmannens ledningar ska fastighetsägaren utföra och intyga att 
egenkontroll av anslutningen är gjord. 

Fastighetsägarens namn:  ___________________________  Datum:_________________ 

Adress: _____________________________ Postadress: __________________________ 

Fastighetsbeteckning: ____________________   Entreprenör: __________________________ 

Egenkontroll av Anmärkningar / Kommentar 

Nyanslutningen är utförd enligt 
Sörmland Vattens material och 
arbetsbeskrivning. Se sida 2. 

Spolbrunn på spillvattennätet på fastigheten 
utförd enligt Boverkets byggregler. 

Rensanordningar, tex kopplingsbrunn med 
sandfång för dag/dränvattennätet på fastig-
heten utförd enligt Boverkets byggregler.

Inga dag/dräneringsledningar är 
kopplade på avloppet. 

Material och dimension på 

Spillvatten: _____________________ 

Dagvatten: _____________________ 

Vattenledning: __________________ 

LTA sump monterad enligt SKT:s 
monteringsanvisning av godkänd 
entreprenör. 

Fotodokumentation på anslutning / 
förbindelsepunkt ska bifogas 
egenkontrollen. 

Fastighetsägaren intygar att egenkontroll är utförd enligt denna checklista 

…………………………… ………………………………. 
Signatur Datum 

…………………………….. ………………………………… 
Namnförtydligande Signering av Sörmland Vatten 

Svar Ja Nej 

Adress för att skicka fotodokumentation: https://sormlandvatten.se/dokumentation/ 

https://sormlandvatten.se/dokumentation/
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Material- och arbetsbeskrivning 
Axiell anslutning av självfallsledning 
Vid koppling till befintliga serviser anpassas dimensionen så nära befintlig dimension 
som möjligt. Förminskning av dimensioner ska ej ske. 

Vid anslutning av PP lättviktsrör med övergång till slät PP /släta PP-rörända till BTG-
spetsände används typ FERNCO´s eller Flexseal flexibla övergångskopplingar. 

Axiell anslutning av tryckledning av plaströr till annan tryckledning av plaströr 
PE-rör, ≤ Ø63 skall kopplas samman med typ PRK-koppling. Skruv dras så att den 
”bottnar” (gäller alla PRK skruvar). 

Axiell anslutning av tryckledning av plaströr till tryckledning av stålrör 
Vid anslutningar till befintliga galvrör typ GF´s Primofit-koppling  



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 
Mail: 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) 

mailto:kundservice@sormlandvatten.se?subject=Korrigering%20av%20personuppgift
mailto:svitlana.jelisic@flen.se
http://www.sormlandvatten.se/
http://www.imy.se/
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