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Material och projekteringsunderlag för fastigheter Vallebygden VA 

Bakgrund: 

För att optimera inköpen och säkerställa att det egna material som fastighetsägarna behöver ha, blir rätt, används 

detta dokument. Det är samtidigt ett godkännande av de kostnader som åläggs fastighetsägaren. 

Villkor:  

Avloppspumpstationen ni beställer nedan, beställs av Vallebygdens, för att optimera inköpet. Stationen ägs av er 

som fastighetsägare. Faktura skickas från leverantören Skandinavisk Kommunalteknik, till den fakturaadress ni 

uppger nedan. Faktura sänds i samband med leverans av stationen, i takt med stamnätets byggande. Material läggs 

av vid hus/i trädgården. Efter leverans övergår ägande och ansvar till fastighetsägaren. Garantivillkor enligt 

konsumentköplagen (2 år).  

 

Val för fastighetsägaren att göra: 

 

Vatten (sätt X i  vänster kolumn, för det val som är aktuellt):  

 
Fastigheten ska ansluta nytt vatten, anslutning ska jag 
göra snarast efter att möjlighet ges 

Projektet monterar en brunn 
innehållande V-mätare, tryckreduc, 
återströmningsskydd etc i tomtgräns 

 
Fastigheten ska fortsätta använda eget vatten, jag 
accepterar att det blir en merkostnad att ansluta i 
efterhand 

Du får vattenmätare, konsol, tryckreduc 
som din VVS montör på din bekostnad 
ska montera på ditt egna vatten 

 
Fastigheten/tomten är obebyggd, därför kan inte vatten 
anslutas 

Projektet levererar en tom 
vattenmätarbrunn. 

 
Fastigheten har idag ett internt vattennät, mellan ett 
antal fastigheter (gäller bara stora fastigheter, många 
hus) 

Du får vattenmätare, konsol, tryckreduc 
som din VVS montör på din bekostnad 
ska montera vid den punkt som kopplar 
samman alla fastigheter 

 
Fastigheten har redan kommunal anslutning eller annan 
anslutning av Vättervatten 

Du kommer bli kontaktad /har blivit 
kontaktad 

 

Noteringar:_____________________________________________________________________________________ 

 

Vatten till djur (sätt X i  vänster kolumn om det är aktuellt):  

 Djur ska vattnas med nytt vatten 
Din VVS montör ska utföra brutet 
vatten på anläggningen 

 

Noteringar: ____________________________________________________________________________________ 
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Avlopp (sätt X i vänster kolumn, för det val som är aktuellt):  

 
Fastigheten ska ansluta nytt avlopp, anslutning ska jag 
göra snarast efter att möjlighet ges 

Du ska beställa en avloppspumpstation  
(nedan) 

 

Fastigheten ska fortsätta använda sitt enskilda avlopp, jag 
har dokumentation som visar att mitt avlopp är godkänt. 
Jag accepterar att det blir en merkostnad att ansluta i 
efterhand 

Projektet lämnar bara en tomledning i 
tomtgräns, att ansluta mot i ett senare 
skede. Du ska inte beställa något 
material. 

 
Fastigheten/tomten är obebyggd, därför kan inte avlopp 
anslutas 

Projektet lämnar bara en tomledning i 
tomtgräns, att ansluta mot i ett senare 
skede. Du ska inte beställa något 
material. 

 Fastigheten har redan kommunal avloppsanslutning 
Du kommer bli kontaktad /har blivit 
kontaktad. Du ska inte beställa något 
material. 

 

Noteringar:_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Fiber/Bredband (sätt X i  vänster kolumn för det val som är aktuellt):  

 
Fastigheten ska ansluta fiber, anslutning ska jag göra 
snarast efter att möjlighet ges 

Du ska själv tillse att fiberslang blir 
inborrad i huset på det ställe fiberdosa 
ska monteras 

 
Fastigheten ska fortsätta använda kopparnätet. Jag 
accepterar att det kan bli en merkostnad att ansluta i 
efterhand 

Projektet lämnar bara en tomledning i 
tomtgräns, att ansluta mot i ett senare 
skede 

 
Fastigheten/tomten är obebyggd, därför kan inte fiber 
anslutas 

Projektet lämnar bara en tomledning i 
tomtgräns, att ansluta mot i ett senare 
skede 

 Fastigheten har redan fiberanslutning 
Du kommer bli kontaktad /har blivit 
kontaktad 

 

Noteringar: ____________________________________________________________________________________ 
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Kompletterande frågor: 

 

Fiber/Bredband:  

För att optimera chansen att få bredbandsbidraget behöver Vallebygdens veta om företag bedrivs på den adress 

som fiber ansluts i: 

 Ange hur många företag som bedrivs, med den anslutna adressen som företagsadress 

 Ange hur många arbetstillfällen som erbjuds på den anslutna adressen 

 

Noteringar:_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Hinder i mark:  

För att inte skada befintliga markinstallationer behöver ni svara på om ni har sådant nedgrävt i marken, utanför 

tomtgräns, där stamnätet kommer passera, utanför tomtgräns där er stickledning blir nedgrävd, eller på den plats 

det är planerat att överlämningspunkten och vattenmätarbrunnen ska nedgrävas. Ledningar kan vara exempelvis: -

Ytjordvärme, -Vattenledningar, -Avlopp eller Infiltration för enskilt avlopp, Elledningar, -Gräsklipparslingor etc. etc. 

Vart stamnätet blir förlagt får ni reda på vid hembesöket. 

 
Ja, det finns saker som projektet behöver ta hänsyn till (försök beskriv nedan och bifoga gärna en 
skiss, använd väderstreck eller annat sätt för att förtydliga platsen). Vem kontaktar vi? 

 

Noteringar:_____________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 
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Beställning av material 

Med ledning av de svar som avgivits ovan beställer undertecknad följande (sätt X i vänstra kolumnen): 

Avlopp: 

 

Välj: Avloppspumpstation, modell: 

 
LPS 2000E, komplett station, en pumpmotor och standardstorlek på sumpen, avsedd för 
normalhushållet. Rött blixtljus och backventil ingår (backventilen levereras till projektet som monterar 
den åt er). Pris: 28 750 kr inkl moms 

 
LPS 2000Ex, komplett station, en pumpmotor och stor sump, avsedd för kund med lite högre 
vattenförbrukning, ett flertal hus etc. Rött blixtljus och backventil ingår (backventilen levereras till 
projektet som monterar den åt er). Pris: 40 250 kr inkl moms 

 
LPS 2000D, komplett station, två pumpmotorer och stor tank, avsedd för kunder med mycket hög 
vattenförbrukning. Rött blixtljus och backventil ingår (backventilen levereras till projektet som monterar 
den åt er). Pris: 71 250 kr inkl moms 

 
LPS 2000Q, komplett station, fyra pumpmotorer och stor tank, avsedd för stamnätet (Vallebygdens 
stationer). Pris: Ej aktuellt 

 

 

Önskad leveransdag om annan än ”leverans följer stamnätsbygget”: ______________________________________ 

 

Den röda larmlampan som ingår i pumpstationen skall monteras utomhus och riktas på ett sätt så att den syns väl 

från väg/framfartsväg eller liknande. Om man vill montera extra larmlampa, för egen skull, beställs det nedan 

Välj: Larmlampa, modell: 

  Rött blixtljus, monteras utomhus. Pris: 625 kr inkl moms 

 Summer/diodlampa, monteras inomhus (frivilligt val). Pris: 875 kr inkl moms 

 

 

Dokumentation: 

  X 
Dokumentationspärm innehållande alla nödvändiga uppgifter levereras till fastighetsägaren efter 
projektet. Pärmen ska följa fastigheten. Pris: Ingår i projektet, levereras av Vallebygdens 
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Uppgifter för fakturering (texta tydligt): 

 

Fastighetsbeteckning (Obs! komplett beteckning) 

 

Beställare (fastighetsägaren eller representant för denne) 

Namn, texta Telefon 

Postadress (komplett) Telefon 

E-mail  

 

Fakturaadress om annan än ovan: 

Namn 

Gatuadress Postnr och ort 

 

 

 

Underskrift och datum 

 

Namnteckning Datum 

Namnförtydligande  

 

Fastighetsägaren bör ta kopia innan inlämnandet. Samtliga 5 sidor lämnas in senast 30/4 2016 till: 

Via mail: kundtjanst@vallebygdens.se märk i rubriken: Materialbeställning Istrum VAB 

Via post: Vallebygdens Energi, Att: Richard Löfving, Skaravägen 18, 532 72 Axvall 

eller:  

Lägg dokumentet i Vallebygdens brevlåda, utanför entrén till kontoret, Skaravägen 18, Axvall.  

mailto:kundtjanst@vallebygdens.se

