
LTA-station 

Lätt Trycksatt Avlopp (LTA) finns på många ställen i Gislaveds kommun där det inte är möjligt 

med ett självfallssystem för spillvatten, utan det istället behöver pumpas vidare till det 

kommunala ledningsnätet. Här finns information för dig som bor i en fastighet som är 

ansluten till Gislaveds kommuns spilledningssnät med en LTA-pump. 

 

Så här fungerar din LTA-pump 

LTA-station är en liten pumpstation med en tank, en pump och en apparatlåda för pumpens 

styrning. Spillvattnet från huset rinner först ner till LTA-pumpen på er fastighet därefter 

pumpas spillvattnet vidare till det kommunala spilledningsnät. För att säkerställa att LTA-

pumpen fungerar som den ska finns ett larm monterad på aparatskåpet i form en rödlampa, 

aparatskåpet bör inte placeras undanskymd. 

Så här undviker du problem med din LTA-pump 

Om du spolar ner något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten, häller ut 

matlagningsfett eller kemikalier i slasken, kan du orsaka skador på din LTA-pump och 

avloppsledningarna. Tänk på detta för att undvika problem: 

 Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper. Annat papper än toalettpapper löses inte upp i 

vatten och orsakar skador på LTA-pumpen och stopp i ledningarna. 

 Placera en papperskorg på toaletten där du kan slänga hygienartiklar och annat skräp. 

 Häll överblivet matfett i en petflaska och släng i restavfallet eller lämna till 

återvinningscentralen. 

 Torka ut stekpanna och kastruller från fett med papper innan du diskar. Pappret kan du 

lägga bland matavfallet. 

 Skölj inte ner sand eller jord i avloppet. Det sliter på pumpen och orsakar stopp. 

 Lämna in läkemedel till apoteket. 

 Överbliven färg eller andra kemikalier lämnar du in till miljöstationen på en 

återvinningscentral. 

Ansvar vid installation av LTA-stationen  



 Gislaveds kommun svarar för inköp och leverans av LTA-stationen. 

 Fastighetsägaren schaktar på den egna fastigheten och beställer sedan leverans av 

LTA-stationen från Gislaveds kommun. 

 Gislaveds kommun levererar LTA-stationen exklusive pump till fastigheten. 

Fastighetsägaren tar över ansvaret för det levererade materialet.  

 Fastighetsägaren installerar pumpsumpen, ansluter VA-ledningar samt fyller igen 

schakten runt stationen. Fastighetsägaren ansvarar även för att styrskåpet ansluts till 

fastighetens elcentral enligt leverantörens monteringsanvisningar.  

 Gislaveds kommun besiktar installationen. Vid godkänd besiktning utför Gislaveds 

kommun nödvändiga installationer vid LTA-stationen såsom konfiguration av styrskåp 

och larm samt installation av pump. 

 Gislaveds kommun driftsätter sedan stationen och provkör.  

 

Ansvar för drift och underhåll av LTA-stationen 

Gislaveds kommun ansvarar för: 

Kontroll, underhåll och förnyelse av LTA-stationen (tank, pump, och apparatlåda). Detta 
innebär att Gislaveds kommun äger rätt att kontrollera, underhålla, justera samt till- och 
frånkoppla LTA-stationen. 

Fastighetsägaren ansvarar för: 

 att upplåta plats för LTA-stationen. Anläggningen ska vara lätt åtkomlig för skötsel 
och underhåll. Den får inte blockeras runtom, ovanifrån eller på annat sätt. Gislaveds 
kommun behöver ha tillgång till anläggningen dygnet runt och året om, vilket innebär 
full åtkomlighet till stationen, fritt från buskar, träd, planteringar eller andra 
anläggningar närmare än en meter runtom stationen, och fri gång (vid behov 
snöröjd) om minst en meters bredd mellan stationen och farbar väg. 

 elförsörjning. 

 löpande tillsyn av LTA-enheten och för att skydda den mot skada. 

 att omgående meddela Gislaveds kommun vid driftstörning. 

 

 

 



 Fastighetsägaren ska ha löpande tillsyn av system och larm samt omgående meddela 

Gislaveds kommun vid fel och driftsstörning, t ex om det blir svårare att spola, det 

rinner undan långsammare eller blir stopp. 

 Fastighetsägaren använder anläggningen i enlighet med gällande bestämmelser, 

ABVA (Allmänna bestämmelser för Gislaveds kommuns vatten- och 

avloppsanläggning).  

Installationen av LTA-stationen inklusive elinstallationer och montering av styrskåp ska 

utföras fackmannamässigt och enligt leverantörens monteringsanvisningar. 
 

Vad händer om pumpenheten går sönder? 

Om skador på pumpenheten uppstår, orsakat av dig som fastighetsägare t.ex. pumpen har 
blivit igensatt, LTA-stationen fryser sönder, det saknas larm eller larmet inte fungerar, kan du 
bli skyldig att ersätta skadan. Om pumpenheten går sönder på grund av orsaker som inte du 
som fastighetsägare är skyldig till, står Gislaveds kommun för reparationen. Om 
pumpenheten går sönder. 

Om ny pump behöver installeras, så gäller samma ansvarsfördelning som ovan ” Ansvar vid 
installation av LTA-station” 

Vid larm 

 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 på kommunens hemsida. 

 

 


