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LTA – Lätt Trycksatta Avlopp



Information om LTA-enheten
I denna folder finns information om hur du placerar och sköter fastighetens 
pumpstation för spillvatten den så kallade LTA-enheten (Lätt Trycksatt 
Avlopp) för att den ska hålla och fungera länge.

Spola inte ner fett i avloppet. 
Torka först ur kärl och pannor 
innan diskning för att förhindra 
igensättning av pumpen.

Tips!

Vi ansvarar och äger LTA-enheten som 
finns installerad på fastigheten. Vi avhjäl-
per driftstörningar på pumpen då den ses 
som en del av spillvattensystemet. Det 
innebär dock inte att vi står för alla kost-
nader om pumpen 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 vara anordnad så att 
det går att ta sig fram obehindrat mellan 
pump och farbar väg.

• Det ska vara minst 1,5 m fritt runt pumpen 
och den får inte överbyggas på något 
sätt för att underhåll ska kunna utföras. 
Reparationen kan annars nekas p.g.a. 
skaderisken på egendom och olycksris-
ken för vår personal.

• Vid skador på föremål inom 1,5 m runt 
pumpen tar vi inget ansvar.

• Pumpen ska vara lättillgänglig vid alla 
väder. Skotta och sanda under vintertid 
om service av pumpen krävs. 

Vi avhjälper driftstörning 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 värme-
kabel 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).

Allmän anläggning



Installation

Viktigt att tänka på vid 
larm och strömavbrott. 
 
Vid larm: 
Kontrollera att säkringarna för pump-
enheten och huvudsäkringarna är hela 
och att strömbrytaren är påslagen.

Vid larm eller strömavbrott: 
Var sparsam med vattnet! Undvik att 
diska, tvätta, duscha eller bada.

Anmäl felet till Eskilstuna Energi och 
Miljö 016-710 23 00, kundservice@
eem.se  

Vi åtgärdar felet inom 24 timmar.

Fastighetsägaren står själv för 
kostnaderna om: 

• 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 strömav- 
brott. Om villapumpen överfylls med 
avloppsvatten kan både hus och pump  
skadas.

• Reparation behövs för att fastighetens 
del av tryckavloppsledningen eller pum-
pen satts igen av sådant som inte 
hör hemma i avloppet.

• Servisledningen fryser, t.ex. om värme- 
kabeln inte är påslagen på fastighets- 
ägarens del av servisen.

• Utryckning sker och felet konstateras 
vara i fastighetens installation. 



Tillsammans gör vi
Eskilstuna grönare. 
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Eskilstuna Energi & Miljö   
Adress: Kungsgatan 86, 631 86 Eskilstuna  

Telefon kundservice: 016-710 23 00   
E-post: kundservice@eem.se  

eem.se


