Information om
din LTA-enhet

www.upplands-bro.se

Information om LTA-enheten
I denna broschyr finns information om det ansvarsförhållande som gäller
mellan Upplands-Bro kommun och fastighetsägaren angående fastighetens
pumpstation för spillvatten, den så kallade LTA-enheten (Lätt Tryck Avlopp).
Här får du tips och råd kring användningen av pumpen. Om du tar hand
om pumpen på rätt sätt så kommer den att fungera och hålla längre.
Som ansluten till Upplands-Bro kommuns VA-anläggning gäller alltid
allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA) samt Lag (2006:412)
om allmänna vattentjänster. Dessa finns att ladda ner från vår webbplats:
www.upplands-bro.se.

Ansvarsförhållande
Vi står för service och underhåll av pumpen då den ses som en del av
spillvattensystemet. Det innebär dock inte att vi står för alla kostnader om
något går sönder.
Följande gäller för LTA-enheten:

•
•
•

•
•

Endast bad-, dusch-, tvätt-, disk- och toalettvatten, så kallat spillvatten,
får ledas till pumpstationen. Inget regn- eller dräneringsvatten får
tillföras.
Pumpstationen ska placeras tillgängligt för installation och underhåll.
Det ska vara minst 1,5 meter fritt runt pumpen och den får inte
överbyggas på något sätt för att underhåll ska kunna utföras.
Reparation kan annars nekas p.g.a. skaderisken på egendom och
olycksrisk för vår personal.
Vid skador på föremål inom 1,5 meter runt pumpen tar vi inget ansvar.
Pumpen ska vara lättillgänglig vid alla väder, t.ex vid fel på
pumpanläggningen vintertid behöver du som fastighetsägare skotta
och sanda vid behov.

Vi sköter, underhåller och förnyar LTA-enheten under förutsättning att:

•
•
•
•

Larm finns inkopplat och fungerar.
Föremål som kan skada pumpen och ledningsnätet inte tillförs.
Fastighetsägaren ansvarar för att värmekabel fungerar och används
vintertid i de fall detta behövs på fastighetsägarens del av servisen.
Fastighetsägaren ansvarar för att skydda pumpenheten från frysning
(isolera luckan och ha uppvärmning vid frysrisk).

Tomtgräns
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Förbindelsepunkt

Fastighetsägaren står själv för kostnaderna när:

•
•
•
•
•

Pumpenheten skadas och det saknas larm eller om larmet inte fungerar
(t. ex. trasig säkring på grund av frysning i pumpstationen, eller
frysning i fastighetens del av servisen).
Skador uppstår på grund av att vatten släppts ut efter larm eller vid
strömavbrott. Om pumpen överfylls med spillvatten kan både hus och
pump skadas.
Reparation behövs för att fastighetens del av tryckavloppsledningen
eller pumpen satts igen av sådant som inte ska tillföras spillvattnet.
Servisledningen fryser, t. ex. om värmekabeln inte är påslagen på
fastighetsägarens del av servisen.
Utryckning sker och felet konstateras att vara i fastighetens installation.

Viktigt:

•
•
•
•

Spola endast ner sånt som kommer ur kroppen och toalettpapper i
toaletten.
Fett från fritering och stekning ska slängas i soppåsen eller i ett
uppsamlingskärl.
Torka ur fett i stekpannan innan avspolning för att förhindra igensättning
av pumpen.
Spola aldrig ner bindor, tamponger, våtservetter, tops, bomull, trasor,
hushållspapper eller liknande i toaletten.

Vid larm och strömavbrott
– kontrollera alltid det här
Vid larm:
Kontrollera att säkringarna för pumpenheten och huvudsäkringarna är hela
och att strömbrytaren är påslagen.
Vid larm eller strömavbrott:
Undvik att diska, tvätta, duscha eller att tömma ut badkaret eftersom tanken till
avloppet snabbt fylls upp.
Anmäl felet till:
Kontaktcenter VA & avfall: 08-581 690 00 (menyval 6)
Telefontid: måndag - torsdag 09:00-16:30, fredag 09:00-15:00
VA-jouren: 070-235 21 06 (endast utanför kontorstid)
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