VIKTIG INFORMATION FÖR ER SOM HAR LTA-ENHET
Du får denna information eftersom din fastighet
har en pumpenhet för spillvatten (LTA-station) där
LTA står för Lätt Tryck Avlopp. I detta blad finns
skötselråd samt information om det ansvarsför
hållande som gäller mellan Upplands Väsby
kommun såsom VA-huvudman och fastighets
ägaren. Spara gärna denna information väl synlig.

BESKRIVNING
LTA-stationen består av två delar, en sump (behållaren) och
en pump som placeras i sumpen. Stationen känns igen på det
gröna locket som måste vara helt ovan mark för att förhindra
att grus och annat kan ta sig ner i sumpen. Pumpen är placerad
i nedre delen av sumpen och känner via automatik av nivå för
start och stopp.
SKÖTSEL
Kommunens VA-enhet står för service och underhåll av
pumpen. Men det förutsätter att anläggningen används och är
inkopplad på rätt sätt. Följande gäller:
• Fastighetsägaren ansvarar för en allmän tillsyn av stationen
och att larmet alltid fungerar. Kontakta omedelbart Väsby
direkt på tel. 08 -590 970 00 (konstorstid) eller VA-jouren
på tel. 08 - 590 302 82 (utanför konstorstid) vid larm eller
annat fel på LTA-stationen.
• Inga föremål som kan skada pumpen får tillföras. Spola aldrig
ner fett såsom frityrolja eller fasta föremål som t ex bindor,
blöjor, tops, trasor, sand, kaffefilter eller liknande. De flesta
driftstopp beror på att ovälkomna föremål spolats ner i
toaletten.
• Platsen för LTA-stationen måste alltid vara lätt tillgänglig för
VA-huvudmannens skötsel. Ingen överbyggnad får förekomma
samt minst 1,5 m fritt runt pumpen.

TIPS!
Fett och olja från fritering och stekning ska slängas i hushållsavfallet.
Skrapa även av tallrikar och torka ur stekpannan med hushållspapper
innan de diskas för att minimera fettutsläpp. Fettet kan täppa till
pumpens nivåkännare och därmed förorsaka driftstopp. Det är även
fettet som är orsaken till den dåliga lukten som kan uppstå.

Ansvarsförhållanden
Upplands Väsby kommun såsom VA-huvudman:
• Tillhandahåller och äger LTA-stationen.
• Bestämmer antalet pumpar samt ansvarar
för pumpinstallationen.
• Har ensamrätt att sätta upp, ta ned, tilloch frånkoppla LTA-stationen.
• Bestämmer LTA-stationens placering i
samråd med fastighetsägaren och har rätt
att kostnadsfritt komma åt stationen.
Fastighetsägaren bekostar och ansvarar för:
• Schakt och anläggning av LTA-sumpen.
• Sammankoppling av LTA-stationen med
fastighetsägarens egna spillvattenledningar.
OBS Dagvatten (regnvatten) och dränvatten får inte ledas till stationen.
• Elförsörjning och elinstallation fram till
LTA-stationens kopplingsplint.
• Installation av ett larm som varnar vid
driftstörning. Larmet består av en röd
lampa som börjar lysa vid driftfel och ska
vara placerad väl synligt i bostaden.

Vid larm eller strömavbrott
• Använd inte LTA-enheten vid larm eller
strömavbrott.
• Släpp inte ut något vatten till avloppet dvs
undvik helt att spola, tvätta, diska, duscha
mm.
• Kontrollera att säkringarna för pump
enheten och huvudsäkringarna är hela
och att strömbrytaren är påslagen.
• Vid larm eller annat fel på LTA-stationen
kontakta omedelbart Väsby Direkt på tel
08 - 590 970 00. Utanför kontorstid ring
VA-jouren på tel. 08 - 590 302 82.
Vid misskötsel och oaktsamhet debiteras
fastighetsägaren för kostnad av slamtömning
och/eller reparation. Sköts pumpen ska en
ny station normalt gå problemfritt i 6 – 8 år.
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