SPRINKLERANMÄLAN
Ifylld anmälan skickas till:

Tekniska Verken i Kiruna AB
VA-ingenjör
981 85 Kiruna

ÄGAR- OCH KONTAKTUPPGIFTER
Information fastighet
Fastighetsbeteckning*

Fastighetens adress

Postnummer och ort

Information fastighetsägare
Fastighetsägare 1**

Namn

Person-/Organisationsnummer

Utdelningsadress
Postnummer och Ort

Telefon

E-post
Fastighetsägare 2**

Namn

Person-/Organisationsnummer

Utdelningsadress
Postnummer och Ort

Telefon

E-post
Fakturaadress (om
annan än ovan)

Adress
Postnummer och Ort

Ev. märkning

* Markfastigheten. **Lagfaren fastighetsägare, samtliga. Om det finns fler än två fastighetsägare, bifoga separat blad med övriga ägare.

SPRINKLERANMÄLAN AVSER

Uppgifter om bebyggelse som ansluts samt om sprinkleranläggningen
Villa/Radhus

Flerfamiljshus

Kontor/Handel

Industri

Annat (ange vad)
Nyanläggning

Ombyggnad/Tillbyggnad

Uppgifter om sprinkleranläggningen (avser ändamål)
Verksamhetsklass
Vattenkälla
Tank/cistern (ange volym)

Riskklass

Direktanslutning fr kommunal
ledning

Ny servis - separat för
sprinkleranläggning
Servisledning (matning, dimension)
Tekniska Verken i Kiruna AB
981 85 Kiruna
tel 0980 707 23
fax 0980 181 25
info@tvab.kiruna.se
www.tekniskaverkenikiruna.se

Tryckstegring

Befintlig servis - gemensam för sprinkler och övrig
vattenförsörjning
Annat (vad)

1(2)

Återströmningsskydd, klass samt fabrikat och typ (tank samt tryckstegring kräver luftgap)
Sprinklerstandard/regelverk

Dimensionerande data
Vattentäthet

Verkningsyta

Varaktighet

Dimensionerande flöde

Erforderlig kapacitet (nettobehov, samt påslag, flöde och tryck)
Vid vattenmagasin ange påfyllningshastighet per tidsenhet

Kontroll och provningsrutiner- Påfyllning, provningar och kapacitetsprov ska utföras till ett fastställt flöde, med fasta
ventiler som avtalas om.
Ange vilka provningsrutiner som avses samt engångs- och återkommande prov

OBS!

Till ansökan skall ritning över sprinklersystemet bifogas. Det skall även framgå var inkommande
vatten ansluter till byggnaden.
VA-huvudmannen har ingen skyldighet att ansluta en sprinkleranläggning. Tekniska Verken i Kiruna
AB, TVAB, bedömer varje anmälning utifrån kapacitet på vattentäkt, vattenledningsnät, skydd av
vattenkvalitet, tryck etc. VA-huvudmannen har rätt att neka sprinklersanslutningar med hänvisning till
ovanstående. Om sprinkleranmälan godkänns upprättar TVAB ett sprinkleravtal med fastighetsägaren.
Årlig avgift ska erläggas enligt gällande VA-taxa.

Tekniska Verken i Kiruna AB
981 85 Kiruna
tel 0980 707 23
fax 0980 181 25
info@tvab.kiruna.se
www.tekniskaverkenikiruna.se

2(2)

