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Till fastighetsägare i Sågbacken

Kompletterande information till informationsbrev nr 2.
I informationsutskick nr 2 som ni fick i mitten av mars bad vi om era önskemål gällande placering av en
förbindelsepunkt vid fastighetsgräns. För att eventuellt underlätta vid ert val av önskemål om placeringen
kommer här lite ytterligare information. Har ni redan lämnat in önskemål och vill ändra placeringen på
grund av denna information går det självklart bra, kontakta Tomas Näsmark på kontaktuppgifterna nedan.

Val av VA-system
Spillvattenledningsnätet inom Sågbacken är planerat att bli ett LTA-system (Lätt Tryck Avlopp) med en
pumpenhet installerad på varje fastighet. LTA-stationen ingår i anläggningsavgiften som betalas till
kommunen när VA-ledningsnätet är utbyggt och klart att användas. För mer information om vad som
gäller för just er fastighet ta kontakt med VA-enheten.

LTA-station
LTA-station består av pump, tank, automatik, nivågivare, larmindikator och vid fastighetsgräns en
backventil. Från huset på er fastighet ska det vara självfall till LTA-stationen och från LTA-stationen
pumpas spillvattnet vidare mot tomtgräns och förbindelsepunkten ca 0,5 meter utanför tomtgräns.
Ledningar för spill- och dricksvatten måste vara frostskyddade vilket kan lösas genom att lägga dem
tillräckligt djupt eller alternativt använda isolerlåda för att till exempel slippa spränga. Vattenledningen
inom fastigheten ska normalt vara av dimension 32 mm och spillvattenledningen av 40 mm.
I dagsläget är det inte klart om vilket fabrikat det blir av LTA-stationerna och storleken på stationerna
varierar beroende på fabrikat. Måtten varierar från 0,6 – 1,2 meter i diameter och 1,9 - 2,6 meter hög.
Några viktiga saker att tänka på vid placeringen av LTA-stationen inne på fastigheten:

•

•

•
•

LTA-stationen ska placeras lättåtkomlig utifrån arbetsmiljö och säkerhetssynpunkt för
VA-enhetens personal. Det ska gå att ta sig fram obehindrat med en pirra mellan farbarväg och
LTA-stationen.
Marken inom en radie av 1,5 meter från LTA-stationens ytterkant ska vara så plan som möjlig
och med lutning från tanken, ytvatten ska inte kunna rinna in mot tanklocket. Marken ska även
vara fri från grövre växtlighet samt byggnation och/eller andra fasta hinder för att underlätta
framtida service och underhåll.
LTA-stationen får ej placeras i körbar yta.
Tanken får endast sticka upp max 25 cm ovan färdig mark.

För frågor kring projektet vänligen kontakta Tomas Näsmark, telefon: 08-581 693 41.
Med vänlig hälsning
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