
Så sköter du din 
LTA-station

Att tänka på året runt

Du bor i ett hus med lätt trycksatt avlopp (LTA). Det betyder att du har en 
LTA-station nergrävd på din tomt som  pumpar avloppsvattnet ut till det 
allmänna avloppsnätet. 

När stationens tank är fylld till en viss nivå startar pumpen automatiskt. 
Backventiler i din pump och vid förbindelsepunkten till det allmänna nätet ser 
till att avloppsvattnet bara kan åka åt rätt håll.

Vid strömavbrott
Om det blir strömavbrott ska du undvika att spola i toaletten, diska, tvätta 
eller duscha. Naturligtvis går det bra att dricka vatten så länge du inte häller 
ut något i vasken. När strömavbrottet är över startar pumpen av sig själv igen 
och du kan använda avloppet precis som vanligt. 

Vid larmsignal
Om larmlampan ute lyser med ett fast sken är något fel, till exempel kan nivån 
i tanken vara hög. Ring oss då på 020-120 25 10, dygnet runt. Vid larm ska du, 
som vid strömavbrott, undvika att spola i toaletten, diska, tvätta eller duscha. 
Arbeten i elskåp får endast göras av personal från MittSverige Vatten & Avfall. 
Det går att dricka vattnet så länge du inte låter det rinna ut i vasken.

För att vi ska kunna göra service är det viktigt att locket på LTA-stationen är 
fritt från främmande föremål. 

Inför vintern
Om du lämnar ditt hus eller fritidshus för vintern ska du låta strömmen till 
pumpen vara på. Vi rekommenderar att du häller cirka 50 liter vatten i tanken. 
Vattnet kommer att vara kvar i tanken tills du använder systemet igen.

Om du gör en felanmälan under vintertid är det ditt ansvar att se till att 
LTA-stationen är tillgänglig, att det är skottat och sandat, så att vi kan utföra 
reparationen.

Vid felanmälan, ring 020-120 25 10
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Skötsel och ansvar
Tillsammans får vi det att fungera

LTA-stationen på din tomt behövs för att pumpa iväg ditt avloppsvatten. 
Vi äger och servar stationen, men du behöver se till att den har det bra 
där den står.

Vi underhåller din LTA-station under förutsättning att:
• Du inte spolar ner eller häller ut saker i avloppet som kan skada pumpen 

och ledningsnätet.

• Du ser till att värmekabeln på din ledning (om en sådan behövs) används 
och fungerar.

Du som äger fastigheten ansvarar för:
• Skador på pumpen på grund av yttre påverkan.

• Skador som kan uppstå om avlopps vatten släpps på fast det larmar eller 
vid strömavbrott. Om pumpen överfylls kan huset skadas.

• Kostnader som kan uppstå om pumpen sätts igång av sådant som inte får 
spolas ner i avloppet.

• Reparationskostnader som kan uppstå om servisledningar fryser på grund 
av att värmekabeln inte är påslagen på din del av servisledningen.

• Kostnader för utryckning om felet är orsakat av dig som bor i fastigheten.

• Kostnader som kan uppstå om pumpen saknar el på grund av kabelbrott 
eller trasiga säkringar till larm/pump.

Vad får spolas ned i avloppet?
Skräp som spolas ner i toaletten kan skapa avlagringar i ledningarna, fastna i 
din LTA-station och orsaka stopp. Berätta för alla i ditt hushåll att:
• Bara kiss, bajs och toalettpapper får spolas ner i toaletten.

• Bindor, blöjor, trasor, tops, sand (t ex kattsand), leksaker, kläder, 
kakelfix etc. inte får spolas ned i toaletten. Se gärna till att det finns en 
papperskorg i badrummet. 

• Frityrolja och rinnande fett hälls förslagsvis i en PET-flaska som kastas i 
soporna.

• Torka fettet ur stekpannan och grytan innan du diskar den.
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