
Så här placerar du 
din LTA-station

Gör rätt från början

Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att servicepersonal kan komma åt 
stationen för att åtgärda eventuella fel. Nedan listar vi det du behöver tänka på när 
du ska placera din LTA-station. Tänk på att driftsättning sker inom 10 arbetsdagar 
från beställning. 

Säkerhet:
• Gräv ner LTA-stationen på frostfritt djup eller skydda mot frost den på annat sätt, med 

till exempel isolering. Tänk på att även isolera locket.  

• Regnvatten ska kunna rinna bort från LTA-stationen. 

• Placera LTA-stationen på en plats där den inte riskerar att köras över av en bil.

Tillgänglighet:
• Elskåpet ska placeras max 50 cm från LTA-stationen på medföljande stolpe eller 

monterat på husväggen max 5 meter från LTA-stationen. På husvägg ska den placeras 
minst 80 cm ovanför mark och inte inbyggt. 

• Elkabeln får ligga max 50 cm under färdig mark.

• Elkablarna ska dras den kortaste vägen till elskåpet, inte runt LTA-stationen.

• 1,5 meter runt din LTA-station ska ytan vara plan och fri från grov växtlighet och 
byggnationer. Det är för att den ska vara lätt att komma åt vid service och underhåll.

• LTA-stationen ska vara placerad så att vi utan problem kan ta oss från en farbar väg 
fram till stationen med en kärra.

• En sugbil ska kunna komma åt LTA-stationen. Om avståndet från en farbar väg är 
mer än 45 meter tar vi ut en extra avgift för tömning enligt samma princip som för 
kommunens avfallstaxa för extra meter vid slamtömning.

• Om du under vintern drabbas av en driftstörning som behöver åtgärdas behöver du se 
till att det är skottat och sandat till och runt LTA-stationen. 
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Om LTA-stationen är felplacerad 
Om LTA-stationen är felplacerad påpekar vi det vid besiktningen som görs innan den 
tas i drift. Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att åtgärda en felaktig 
placering.

• I de fall du byggt över LTA-stationen kan du behöva riva bygget innan vi kan 
utföra service . Att riva bygget är fastighetsägarens ansvar. 

• Skulle LTA-stationen skadas, till exempel av påkörning/plogning, är det du som 
fastighetsägare som bekostar reparationen. 

• Om vi kommer ut till dig men inte kan genomföra det som är tänkt på grund av 
att LTA-stationen är felplacerad eller otillgänglig tar vi ut en avgift enligt gällande 
taxa. 

Läs gärna mer om anslutning med LTA-station på msva.se. Vid frågor är du välkommen 
att ringa vår kundservice på 020-120 25 00.


