
Information till dig som ska 
installera en LTA-station 

på din fastighet

Att tänka på: 
• Elförsörjningen	till	LTA-pumpenheten	ska	inte	stängas	av	då	det	alltid	finns 

en risk	att	det	läcker	in	grundvatten	i	spillvattenledningen	från 
bostadshuset	till pumpenheten.	Om	man	stänger	av	elförsörjningen	till 
pumpenheten	finns	risk för	översvämning.

• Pumpsumpen	ska	spolas	ren	två	gånger	per	år	eller	vid	längre	tids 
frånvaro.	

Ansvarsgränser
• Pireva	äger	LTA-stationen	inklusive	pump.

• Fastighetsägaren	ansvarar	för	installation	av	LTA-stationen,	samt	drift, 
underhåll och	förnyelse	av	självfallsledning	från	byggnad	till	LTA-stationen 
samt	för tryckavloppsledning	från	LTA-stationen	till	förbindelsepunkten.

• LTA-stationen	tillhör	fastighetens	VA-installation	och	placeras	på	tomtmark 
utan	någon	form	av	servitut,	ledningsrätt	eller	dylikt	och	med	kostnadsfri 
tillgänglighet	för	Pirevas	drift,	underhåll	och	förnyelse.

• För	skador	på	föremål	inom	1,5	m	runt	stationen	som	uppkommer	under 
drift/underhåll	och	förnyelsearbeten	tar	Pireva	inget	ansvar.

• Vid	fel	på	pumpanläggningen	vintertid,	ansvarar	fastighetsägaren	för	att 
skotta	och	sanda	när	det	behövs.

• Fastighetsägaren	ansvarar	för	att	hålla	locket	till	LTA-stationen	låst	så	att 
ingen person	riskerar	att	falla	ned	i	pumpsumpen.	I	samband	med 
nybyggnation,	drifts-och underhållsarbeten ska fastighetsägaren se till att 
Pirevas personal har tillgång till att öppna locket till LTA-stationen. 

Vid larm
Uppstår	ett	larm	på	LTA-stationen	kan	du	under	vardagar	mellan	kl	7.00-16.00	kontakta	
vår	kundtjänst	på	tel.	0911-931	01	och	under	kvällar	och	helger	ringer	du	vår	
felanmälan	på	tel.	0911-69	62	00.	

Mer information och frågor
Vill	du	veta	mer	om	hur	LTA-stationen	fungerar	så	kan	du	läsa	tillverkarens	instruktioner	
som	följer	med	din	leverans.	Uppstår	det	frågor	rörande	din	LTA-station	då	är	du	
välkommen	att	kontakta	vår	kundtservice	på	tel.	0911-931	01.
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Hur beställer jag min LTA-station?
Du	beställer	din	LTA-station	via	vår	leverantör	Ahlsell,	Andreas tel: 0920-23 50 30 
eller Patrik tel: 0920-23 50 26.	Det	är	viktigt	att	du	beställer	din	station	i	så	god	
tid	som	möjligt.	Beställningen	måste	göras	minst	två	veckor	innan	önskat	
leveransdatum.	Leverans	av	LTA-stationen	görs	till	din	fastighet.
Placering av LTA-station
Tänk på detta när du väljer placering för din LTA-station

• LTA-stationen ska placeras lättåtkomligt. Det ska gå att ta sig fram 
obehindrat med pumpkärra mellan farbar väg och LTA-stationen.

• Marken inom en radie av 1,5 meter från LTA-stationens mitt ska vara 
horisontell och fri från grövre växtlighet eller byggnation för att underlätta 
för service och underhåll. Ytvatten ska inte kunna rinna in mot tanklocket.

• LTA-stationen får ej placeras på körbar mark pga. risk för tjälförskjutningar 
samt att locken på stationen ej är avsedda att köras på.

• Till LTA-stationen hör en larmanordning som ska placeras väl synligt 
antingen på den stolpe som följer med eller på en husvägg. 

Installation 
Det är fastighetsägaren som ansvarar för installation av LTA-stationen. Läs noga igenom 
medföljande anvisningar och installera stationen enligt dessa. Installationen ska utföras 
fackmannamässigt. 

I paketet som levereras hem till dig ingår: Pumpsump med tillbehör, en larmanordning, 
elektronikbox och förhöjningshals.

Pumpen	som	ska	sitta	i	pumpsumpen	tas	med	av	Pirevas	tekniker	vid	
besiktningstillfället.	Pireva	ansvarar	för	att	installera	denna.		 Mellan	LTA-stationen	och	
förbindelsepunkten	ska	en	tryckslang	som	är	uppmärkt	med	en	brun	rand		användas.	
Tryckslangen, som ska vara en PEM PN10 dim 50,	kan	fastighetsägare	köpa	för	55	kr/m	
inkl. moms genom	att	kontakta	Pirevas	kundtjänst.

Att tänka på vid installationen
• Endast	bad-,	dusch-,	tvätt-,	disk-	och	toalettvatten,	s.k.	spillvatten,	får	ledas	till

pumpstationen.	Regn-	och	dräneringsvatten	får	inte	tillföras.
• Fastighetsägaren	är	ansvarig	för	att	skydda	pumpenhet	och	ledningar	från frysning.

Se även	dokumenten	”Kompletterande	information	om	isolering	av	LTA” och
”Isolering	av servisledningar”	på	Pirevas	hemsida.

• Undvik	att	få	ner	material	i	brunnen	i	samband	med	installationen.
• Pumpenhet	och larm	ska	vara	anslutna	till	1-fas med 5-ledarkabel, separata	max 16

A tröga	säkringar.
• Installera en separat jordfelsbrytare till stationen för att undvika att din fastighet

blir utan el om elen till stationen skulle brytas.

Besiktning och driftsättning
När	du	som	fastighetsägare	är	färdig	med	arbetena	på	den	egna	fastigheten	bokas	en	
besiktning	in	med	Pireva.	Ring	kundtjänst	för	bokning	av	tid.	Du	som	fastighetsägare	ska	till	
detta	tillfälle	ha	fyllt	i	blanketten	”färdiganmälan	LTA”	som	finns	på	vår	hemsida	och	över-
lämna	denna	till	den	tekniker	som	utför	besiktningen.	Vid	besiktningen	kontrollerar	Pireva	
att	stationen	är	installerad	korrekt,	installerar	pumpen	som	ska	sitta	i	pumpsumpen	samt	
driftsätter	systemet.	 

Drift, underhåll och förnyelse
• Fastighetsägaren	har	tillsynsansvar	på	LTA-stationen,	vilket	innebär	att	meddela

Pireva vid	eventuella	larm	på	stationen.
• Fastighetsägaren	ansvarar	samt	bekostar	elförsörjningen.
• Pireva	ansvarar	för	drift	och	underhåll	på	pumpstationen.
• Fastighetsägaren	står	för	kostnaderna	när	reparation	behövs	för	att	pumpen satts

igen av	sådant	som	inte	hör	hemma	i	avloppet.	T.ex.	tandtråd,	topps,	grus,
tvättlappar, tamponger,	bindor,	kondomer,	våtservetter	och	kattsand	etc.

• Fastighetsägaren	står	för	kostnaderna	om	servisledningen	fryser,	t.ex.	om ledningar
inte är	ordentligt	isolerade	på	fastighetsägarens	del	av	servisen.
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