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Schematisk skiss över LTA-systemet på den egna fastigheten

Du bor i ett område med LTA-system och då behöver varje fastighet en egen liten villapumpstation 
som kallas LTA-enhet. LTA står för Lätt Tryck Avlopp och avloppssystemet är trycksatt. Ett trycksatt 
system kräver inte självfall så ledningarna kan förläggas på ett konstant djup som följer terrängen. 
LTA-enheten pumpar bort spillvattnet från din fastighet och vidare genom ledningsnätet till avlopps-
reningsverket för rening. 

Vad är en LTA-enhet? 
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FASTIGHETSÄGAREN  
ANSVARAR FÖR:

• korrekt montering av LTA-enheten
• grävningskostnaden och elförsörjning på 

din fastighet 
• att LTA-enheten används på rätt sätt
• den löpande tillsynen
• rengöring
• rapportering av fel 
• löpande kostnader för driften, såsom 

elförsörjning
 

VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI 
ANSVARAR FÖR:

Västervik Miljö & Energi äger LTA-enheten 
och har ansvar för service och förnyelse. 

Det innebär dock inte att vi står för alla 
kostnader om den går sönder. Om den går 
sönder på grund av felaktig montering eller 
användning, fryser sönder eller annan yttre 
påverkan bekostas det av fastighetsägaren 
enligt gällande VA-taxa. 

Vid första leveransen kommer:
• pumpsump

• automatikskåp med larm
• elanslutningsdon
• extra backventil

I pumpsumpen sitter en del utrustning förmonterad, till 
exempel nivågivare. Elanslutningsdonet monteras i pump-
sumpens övre del. Om man använder någon form av för-
höjningsdel så ska elanslutningsdonet fästas i övre delen 
av förhöjningdelen. Automatikskåpet är förprogrammerat 
från tillverkaren. Det ska vara klart att använda efter en 
enklare konfigurering.

LTA-enhetens delar

Vem ansvarar för LTA-enheten?

Innehåll i första leveransen Vid andra leveransen får du pumpen,  
anläggningens ”hjärta”

Vid andra leveransen kommer:

• Själva pumpen, ”hjärtat” i anläggningen. 

Driftsättning sköts av personal från  
Västervik Miljö & Energi.
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Beställning
Pumpsumpen med tillbehör beställs på samma blankett som begäran om anslutning till allmän VA-
anläggning (s k servisanmälan). Det finns en specifik servisanmälan för områden med LTA-system. 
Själva pumpen beställer du senare via en egen blankett. Anläggningsavgiften ska vara betald innan 
pumpen beställs. Kom ihåg att göra beställningarna i god tid. Blanketterna finns att ladda ner på 
vår hemsida: www.vmeab.se/Vatten och avlopp/Jag vill bli kund.

Hur monteras LTA-enheten?
Det finns separata installationsanvisningar för:

• Pumpsumpen. Anvisningen kommer från tillverkaren där pumpsumpen heter Flygt Compit 900.
• Automatikskåpet. Anvisningen kommer från tillverkaren där skåpet heter FGC 211. Västervik 

Miljö & Energi har gjort ett förtydligande om hur nivåvipporna ska anslutas, ett separat lösblad.
• Backventilen, den extra som ska sättas vid fastighetsgränsen. Ett lösblad från Västervik Miljö & 

Energi.

Vi har gjort en ordningsföljd som beskriver hur du praktiskt blir ansluten till allmänt VA, från servisan-
mälan fram till färdig anslutning av fastigheten. Se bilaga. 

Punktlistan nedan beskriver det som har att göra med LTA-enheten.

1. All montering ska ske fackmannamässigt. Anlita gärna kunnig entreprenör.
2. Från ditt hus ska spillvattnet rinna till LTA-enheten med självfall. LTA-enheten placeras i marken på 

din fastighet. Du ansvarar för ledningsdragningen mellan huset och pumpenheten och vidare till 
förbindelsepunkten vid fastighetsgräns. Dag- och dräneringsvatten får inte anslutas till LTA-enhe-
ten.

3. Placering av LTA-enheten är viktig och ska godkännas av Västervik Miljö & Energi. Det gör vi i 
samband med din servisanmälan (begäran om anslutning). Vanligtvis placeras LTA-enheten i när-
heten av befintlig avloppslösning, så att befintliga självfallsledningar från huset kan användas. 
LTA-enheten måste vara tillgänglig för service och spolbil om fel skulle uppstå.

Därför behövs:
• plana ytor fram till och runt LTA-enheten,
• fri väg och max 10 m från garageuppfart/farbar väg,
• en lättillgänglig plats som inte får byggas över. Området runt om (ca 1,5 m radie) ska vara fritt 

från föremål.
• Avsteg från detta får endast göras efter överenskommelse med oss.
4. I första leveransen från oss kommer pumpsumpen med flera tillbehör. Följ installationsanvisning-

arna som följer med leveransen. Det är viktigt att pumpenheten placeras lodrätt för att själva 
pumpen ska fungera optimalt. För att undvika frysrisk ska markisolering läggas runt pumpenhe-
ten. Elanslutningsdon monteras i toppen av pumpenheten och gör att pumpen enkelt kan anslutas 
med en så kallad elhandske. Observera att förhöjningsdel inte ingår i LTA-paketet. Om förhöj-
ningsdel behövs står fastighetsägaren för kostnaden. Om man använder någon form av förhöj-
ningsdel så ska elanslutningsdonet fästas i övre delen av förhöjningdelen. 

5. Även ledningarna ska isoleras eller på annat sätt skyddas från frysning, om de inte förläggs på 
frostfritt djup.

6. Backventilen ska placeras innanför förbindelsepunkten, så nära servisventilen som möjligt. Det är 
mycket viktigt att backventilen monteras på rätt sätt, se separat installationsanvisning.
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7. Automatikskåpet är avsett för montage inomhus (IP54). Följ installationsanvisningarna. Vi skickar 
med ett förtydligande om hur vipporna ska anslutas. Tänk på att sätta automatikskåpet i en 
del av huset där ni hör och ser larmet. Du är ansvarig för att elkabel finns mellan elcentral och 
pumpenheten samt att kabeln är installerad i fastighetens elcentral. Larmet ska vara anslutet till 
separata 10 A tröga säkringar. När pumpen stannar ska larmet fortfarande ha tillgång till ström. 
OBS! Allt elarbete måste utföras av behörig elektriker. 

8. När det här är klart, och anläggningsavgiften är betald, beställer du själva pumpen. Vi kommer 
och installerar själva pumpen i pumpsumpen samt funktionstestar enheten. Vid inkopplingen måste 
någon vara hemma. Anläggningen får användas först efter att besiktning är genomförd av Västervik 
Miljö & Energi.

9. Det är endast personal från Västervik Miljö & Energi som får sätta igång pumpenheten och öpp-
na ventilerna för vatten och avlopp. Olovlig inkoppling debiteras enligt gällande VA-taxa.

Skötsel av LTA-enheten
Alla abonnenter ska följa föreskrifterna som finns i “Allmänna bestämmelser för brukande av den 
allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Västerviks Kommun”, ABVA, som finns tillgänglig på 
vår hemsida. Nedan följer det som är särskilt viktigt för dig som bor i ett område med LTA-system.

Endast spillvatten i avloppet
Spola bara ner vanligt spillvatten från kök, bad, tvätt och toalett.
Var noga med att inte spola ner:
• Bindor, tops, tandtråd, snus, tamponger etc.
• Fett, till exempel från stekpannan. Torka istället bort det med papper och släng i vanliga hushålls-

soporna.
• Grus, till exempel från leriga stövlar. Skölj av dem utomhus.

Tillsyn och rengöring
Du som fastighetsägare har ett visst tillsynsansvar för LTA-enheten och ansvar för att skydda den från 
skada. Vid normal användning brukar det räcka med att öppna locket och titta till den två gånger 
per år för att kontrollera att allt ser ut som det ska. Spola rent pumpsumpens insida och vippor med 
en trädgårdsslang.

Gå inte ner i sumpen eller sträck dig ner, med risk för att andas in ohälsosamma gaser 
såsom svavelväte. Använd hellre något långt verktyg om du behöver fiska upp något 
från botten. 
Hör av dig om du identifierat något problem som du inte får bukt med. För att vi ska kunna nå LTA-
enheten får den inte byggas över och området runt om (ca 1,5 m radie) ska vara fritt från föremål. 
Vid fel på enheten måste ni som fastighetsägare se till att den är nåbar för service/reparation även 
vintertid, med skottning eller halkbekämpning.

Vad händer vid strömavbrott?
Kontrollera att säkringarna för LTA-enheten och huvudsäkringarna är hela och att strömbrytaren är 
påslagen. Efter elavbrott måste larmet återställas. Vid elfel i fastigheten ring er elektriker.
Vid strömavbrott i området fungerar i regel vattendistributionen normalt. Man kan alltså fortsätta 
använda vattnet och spillvattnet kommer att lagras i LTA-enhetens pumpsump. Men så länge det är 
strömlöst töms inte sumpen, med risk att den så småningom blir full. Tänk därför på att inte släppa ut 
för mycket spillvatten (som t ex att tömma ett badkar).
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Larm och manöverpanel
Se till att larmet fungerar. Titta till manöverpanelen ofta och se till att den fungerar som den ska. 
Grön lampa ska lysa och inget ska larma om allt är normalt. Vid elfel i fastigheten ring er elektri-
ker.

Om det inte fungerar som det ska
Ring Västervik Miljö & Energi om det är fel i LTA-enhetens funktion, som inte beror på strömavbrott. 
Vid elfel i fastigheten ringer ni er elektriker.

Västervik Miljö & Energi, kundservice
Tfn: 0490-25 70 50, vardagar 07:30-16:00
e-post: miljoenergi@vastervik.se. 
Journummer utanför kundservice öppettider (larmcentral)
Vatten & Avlopp: Ring 0490-25 70 50 och följ instruktionerna. 

Västervik Miljö & Energi ansvarar för fel som inte orsakats av felanvändning/felmontering eller 
följdfel på grund av fel i fastighetens VA-, elinstallation eller dylikt.

Tips om huset står tomt periodvis
Om huset inte ska användas under en längre period är det bra att tömma pumpsumpen och låta 
pumpen gå ett tag och pumpa rent vatten. Enklast är att fylla på vatten i pumpsumpen med t ex en 
trädgårdsslang. Det minskar risken för dålig lukt och igensättning orsakat av stillastående spillvat-
ten och frysrisk vintertid. Tömning sker via manöverpanelen. Se manuell pumpstyrning i installa-
tions-, drift- och underhållsmanualen från tillverkaren.
Vid längre stillestånd motionskörs pumpen (1 sekund om pumpen inte startat inom 96 timmar). 
Denna funktion är förinställd i pumpstyrningen. 

Vad gäller vintertid?
Låt eventuell snö ligga kvar över LTA-enheten, då den fungerar som extra isolering. Vid fel på enhe-
ten måste ni dock se till att den är nåbar för service/reparation, med skottning eller halkbekämp-
ning. Det är bra om strömmen lämnas på under vintern även om huset står tomt. Annars fungerar 
inte motionskörningen och det finns risk att det blir korrosion i automatikskåpet om det sitter i ett 
ouppvärmt utrymme. Kostnaden för el till LTA-driften för permanentboende beräknas till någon/
några hundralappar per år.

Vid larm och strömavbrott
Använd inte LTA-enheten mer än för akuta behov vid larm eller strömavbrott.
• Kontrollera att säkringarna för LTA-enheten och huvudsäkringarna är hela och att strömbrytaren 

är påslagen.
• Se till att det går att komma fram till LTA-enheten.
• Anmäl fel på LTA-enheten till Västervik Miljö & Energi, kundservice, tel 0490-25 70 50 eller 

miljoenergi@vastervik.se. 
• Efter växelns stängning ring journummer Vatten och Avlopp 0490-25 70 50 och följ instruktio-

nerna.
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Frågor? 
Välkommen att höra av dig om du undrar över något. 
tel 0490-25 70 50
hemsida www.vmeab.se


