
Här är ditt 
avlopp



Din fastighet är ansluten till det kommunala VA-nätet. Det innebär 
att du får tillgång till rent, friskt dricksvatten och att vi renar ditt 
avloppsvatten innan det återförs till naturen igen. Regler och för-
utsättningar för att använda kommunens VA-anläggning regleras 
i Vattentjänstlagen och de allmänna bestämmelserna för vatten 
och avlopp, ABVA.

Ta hand om din LTA-enhet

Ett lättryckavloppsvattensystem, LTA-system, skiljer sig från självfallsystem 
på flera sätt. Den mest påtagliga skillnaden är att avloppsledningarna följer 
terrängen både uppåt och nedåt för att möjliggöra en anslutning till avlopps-
nätet. LTA-systemet består av ett grenat rörsystem med en pumpstation som 
ligger placerad på din tomt, varifrån avloppsvatten tas emot. En LTA-enhet är 
sammansatt av en tank och en pumpenhet. Till tankens inlopp leds fastig-
hetens utgående avlopp med självfall. Från tankens utlopp leds avloppet i en 
tryckledning vidare till anslutningspunkten. 

För att din anläggning ska fungera i många år framöver behöver den hanteras 
rätt. Skador som uppkommer på grund av felaktigt handhavande kan bidra 
till att du som fastighetsägare blir ersättningsskyldig.

Om din LTA-enhet larmar

• Kontrollera att el finns till pumpbrunnen och pumpenheten, att säkringar 
fungerar och att strömbrytaren är påslagen. Stäng aldrig av elen till 
pumpstationen.

• Meddela alltid Telge Nät omgående om din anläggning haft driftstopp.

• Tillför inte något vatten till pumpstationen vid larm.

• Spola inte i toaletten vid strömavbrott.

Tänk på att

• Du får bara spola ner toalettpapper och sådant som kommer från kroppen.

• Bindor, tops, blöjor, sand, fett, olja, mediciner, kakelfix, farligt avfall eller 
annat som inte hör hemma i avloppet får inte spolas ner i avloppet. Som 
fastighetsägare kan du bli ersättningsskyldig om du orsakar stopp eller 
skador i ledningsnätet. 

• Spola med vatten om anläggningen inte har använts på länge.  
Det minskar risken för lukt och stopp.

• Vatten från egen brunn får inte kopplas ihop med den  
kommunala vattenförsörjningen.

• Dagvattenledningen får inte kopplas till LTA-enheten.

Telge Näts ansvar och åtagande

• Vid anslutning till kommunalt LTA-system tillhandahåller  
Telge Nät LTA-enheten.

• Pumpenheten placeras ut och ägs av Telge Nät. Därmed har Telge Nät även 
rätt till kostnadsfri upplåtelse av platsen och har ensam befogenhet att sätta 
upp, ta ner, kontrollera, justera, underhålla, till- och frånkoppla enheten.

• Behovsanpassad skötsel och underhåll av fastighetens avloppspump, 
stamledning fram till förbindelsepunkt och huvudledningarna  
utanför fastigheten.

• Jour och service på pumpenheten.

• Montering av vattenmätare för dricksvatten.

Fastighetsägarens ansvar och åtagande

• VA-installationen innanför förbindelsepunkt inklusive LTA-enheten. 
Pumpenheten installeras av Telge Nät.

• Dragning och inkoppling av elkablar i elcentral och styrskåp i brunnen.

• Drift och underhåll av ledningar på den egna fastigheten.

• Fastighetsägaren bekostar ledningsdragning för VA från förbindelsepunkt 
till LTA-enhet och vidare in till huset, elförsörjning för drift av pumpenhet 
och eventuell uppvärmning av servisledning fram till förbindelsepunkt.

• Montering av mätarkonsoll till vattenmätare.

• Vårda vattenmätaren väl och skydda den mot frost och annan  
skadlig åverkan.



www.telge.se
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