
Efter drifttagning 
• Elförsörjningen till LTA-stationen ska aldrig stängas av då det finns en risk 

att det läcker in vatten i stationen. Om man stänger av elförsörjningen 
finns risk för översvämning. Pumpen behöver också el för den motions- 
körning som sker per automatik. 

• Bara kiss, bajs och toalettpapper får spolas ner i toaletten. Om reparation 
behövs för att pumpen satts igen av sådant som inte hör hemma i avlop-
pet, t.ex. tandtråd, tops, grus, tvättlappar, tamponger, bindor, kondomer, 
våtservetter och kattsand står fastighetsägaren för kostnaderna. Se till 
att det finns en papperskorg i badrummet. 

• Om det blir strömavbrott ska du undvika att spola i toaletten, diska, 
tvätta eller duscha. Naturligtvis går det bra att dricka vatten så länge du 
inte häller ut något i vasken. När strömavbrottet är över startar pumpen 
av sig själv igen och du kan använda vatten precis som vanligt. 

• Om du ska lämna fastigheten under en längre tid, spola rent vatten i en 
kran inomhus för att få så rent vatten i servisledningen som möjligt. 
Därmed minskar risk för att kvarvarande slam stelnar i ledningen. 

Information: Lätt-Tryck-Avlopp

Vid larm
Fastighetsägaren har tillsynsansvar på LTA-stationen, kontakta Pireva om ett 
larm uppstår. 

Vardagar mellan klockan 07-16 ringer du vår kundservice på 
tel. 0911-931 01. Övrig tid görs felanmälan via tel. 0911-69 62 00. 

Genom att trycka ”Reset” på larmdosan tystnar signalen men du behöver 
fortfarande kontakta Pireva för att få problemet löst.

Vill du veta mer? 
Mer information om hur pumpstationen fungerar finns att läsa i de 
instruktioner som följer med i leveransen. Se även Pirevas hemsida 
www.pireva.se eller kontakta vår kundservice.

pireva.se

Information till dig som ska 
installera en LTA-station 



Ansvarsgränser
• LTA-stationen placeras på tomtmark utan någon form av servitut, lednings 

rätt eller dylikt och med kostnadsfri tillgänglighet för Pirevas drift och underhåll 
av stationen. För skador på föremål inom 1,5 meter runt stationen som uppkom-
mer under drift och underhållsarbeten tar Pireva inget ansvar. 

• Vid driftstörning vintertid ansvarar fastighetsägaren för att skotta och sanda så 
att Pirevas driftpersonal kommer åt stationen och kan åtgärda felet. 

• Fastighetsägaren ansvarar för att hålla locket till LTA-stationen låst så att ingen 
riskerar att falla ned i pumpsumpen. Låsning görs med bult och mutter som skru-
vas åt så pass att barn inte kan öppna låset. 

• Fastighetsägaren ansvarar för samt bekostar elförsörjningen. 

• Fastighetsägaren är ansvarig för att skydda både pumpstation och servisled-
ningar från frysning. Fastighetsägaren står för kostnaderna om servisledningen 
fryser, t.ex. om ledningar inte är ordentligt isolerade på fastighetsägarens del av 
servisen.

En LTA-station ( Lätt-Tryck-Avlopp) är en pump som hjälper till att transportera 

bort spillvattnet när en självfallslösning inte fungerar.

Innan du börjar installera din LTA-station uppmanar vi dig att läsa igenom de 
anvisningar som följer med stationen samt dokumentet ”Färdiganmälan LTA-
station” som finns på Pirevas hemsida under ”Anmälningar och beställningar”. 
Dokumentet innehåller kontrollpunkter som ska uppfyllas gällande placering 
och installation. Och kom ihåg, installationen ska göras fackmannamässigt. 

Så här går det till från beställning till färdig anslutning 
1. Beställning

Du beställer din LTA-station via vår leverantör Ahlsell, tel. 010-471 25 00. 
Be att få tala med Jonas Andersson eller Anton Holmberg. Det är viktigt att 
du beställer din station i så god tid som möjligt. Beställningen måste göras 
minst två veckor innan önskat leveransdatum. 

2. Leverans
Ahlsell levererar LTA-stationen hem till din fastighet. I paketet ingår pump- 
sump, kopplingslåda, larmanordning, pump, förhöjningshals och tillbehör så 
som vippa och kopplingsdetaljer. 

3. Installation
Fastighetsägaren ansvarar för installation av LTA-stationen. Fyll i och 
kontrollera att alla punkter i  dokumentet ”Färdiganmälan LTA-station” är 
uppfyllda. 

4. Boka driftsättning
Kontakta kundservice på tel. 0911-931 01 för tidsbokning minst två veckor 
innan önskat driftsättningsdatum. Om du inte har satt upp din vattenmätare 
ännu kan du passa på att boka tid även för det så utförs det vid samma 
tillfälle. 

5. Driftsättning
Pireva kontrollerar att stationen är installerad korrekt. 
Om allt ser bra ut  installeras pumpen och systemet driftsätts. Blanketten 
”Färdiganmälan LTA” över lämnas till den tekniker som utför driftsättningen. 

Klart! Nu är din anslutning klar och vi startar upp ett abonnemang för tjänsten. 
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