
TILL DIG SOM 
HAR EN LTA-PUMP
Din fastighet har en LTA-pump (lätt trycksatt avlopp). I den här 
foldern finns information och tips som hjälper dig att underhålla 
din LTA-station på rätt sätt så att du undviker att den blir skadad 
eller får sämre funktionalitet.

Det är viktigt att du följer råden i den här foldern. Kom ihåg att 
du själv kan bli skyldig att bekosta åtgärder av de skador som 
kan uppstå på grund av felaktig hantering av LTA-stationen.

Viktig information – spara gärna denna folder!



Så ska LTA-pumpen skötas
Nacka vatten och avfall ansvarar för service och underhåll av din  
LTA-pump, men det är ditt ansvar som fastighetsägare att följa 
skötselråden i den här foldern.

Bygg inte över LTA-stationen.  
Om det uppstår problem med 
pumpen så behöver Nacka vatten 
och avfalls servicetekniker kunna 
komma fram till den, helst med bil. 
Om stationen skulle ligga under en 
altan ska du ta bort träluckan inför 
vårt besök. 

Förbered för pumpbyte. Om det 
skulle bli nödvändigt att laga eller 
byta din pump behöver du ta bort 
växtlighet runt stationen och skotta 
bort eventuell snö innan servicetek-
niker kommer. Det ska vara 1 meter 
fritt runt brunnen.

Provkör pumpen en gång per år. 
Lyssna så att det låter normalt, ing-
et konstigt skramlande ska höras. 

Kontrollera värmekablarna som 
sitter längs vatten- och avlopps-
ledningarna. De ska vara påslagna 
från början av november och 
 stängas av i april. 

Placera en frostvakt i LTA-statio-
nen när du är bortrest på vintern. 
Frostvakt är ett termostartstyrt 
element som håller en temperatur 
på cirka fyra grader. Frostvakt kan 
köpas på byggvaruhus och hängs 
upp på pumpens topp, där det ska 
vara torrt. Obs: gäller endast pump 
med grönt lock.

Behåll elen på till din LTA-station 
under vintern även om du inte ska 
vistas i fastigheten. Annars kan 
avloppsledningen frysa.

Det är bara locket på 
din LTA-station som 

syns ovan mark.

Larmenhet ska finnas i alla bostadsbyggnader där det finns avlopp! 
Det betyder att du som fastighetsägare behöver installera en extra 
larmenhet i varje bostadsyggnad med avlopp som tillkommit efter att 
LTA-pumpen intallerades, till exempel ett attefallshus.



Om du spolar ner något annat än toalett papper i toaletten, eller häl-
ler ut matlagningsfett eller kemikalier i slasken, kan du orsaka skador 
på din  LTA-pump och på avloppsledningarna.

Viktigt att tänka på

Stekfett, matolja och fet sås 

• Spola inte ner fett i avloppet. Fettet skadar din 
fastighets avloppsledningar och kan klumpa ihop 
sig i brunnen och orsaka stopp.

• Häll överblivet matlagningsfett i en petflaska 
och lämna in till din kretsloppscentral. 

• Torka ur små mängder matfett ur pannan med 
hushållspapper och släng i soppåsen för matavfall.

• Viktigt om diskmaskinen! Torka av fett från 
tallrikar och köksredskap innan du placerar dem 
i diskmaskinen. Annars hamnar även detta fett i 
avloppsledningarna och pumpen.

Spola aldrig ner bomulls-
pinnar, kondomer, bindor, 
tamponger, snus eller 
cigarettfimpar. Häll inte ut 
fett, mediciner, färg eller 
kemikalier i avloppet.

Toaletten

• Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten. Annat papper, så 
som hushållspapper och våtservetter, löses inte upp i vattnet och orsakar 
stopp i pump och avloppsledningar.

• Placera gärna en papperskorg i badrummet. Då blir det enkelt att slänga 
hygienartiklar där i stället för i toaletten.

Övrigt

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

• Använd gärna flytande tvättmedel. Större 
doser pulvertvättmedel sliter på LTA-pumpen.



TIPS: Sätt upp information vid larmenheten om 
vad som ska göras när larmet går. Då kan alla i 
hushållet göra rätt om  LTA-pumpen larmar.

Förebygg larm om din LTA-
pump börjar blir sliten. När du 
hör att pumpen går längre tid 
än vanligt betyder det att den 
pumpar bort avloppsvattnet 
med sämre kapacitet, men utan 
att akut åtgärd behövs. Kontakta 
Nacka vatten och avfall nästkom-
mande vardag.

Om LTA-pumpen larmar
Pumpens larmenhet sitter på väggen i 
antingen hall, vardagsrum eller kök. Om 
larmet går kan det betyda att det är ett 
stopp i din brunn.

Behöver du kontakta oss?
Aktuella kontaktuppgift er till Nacka vatten och avfall 
hittar du på vår webb. Där kan du också göra felanmälan.

nackavattenavfall.se/kontakt

VIKTIGT! Undvik att låta vatten rinna ut i avloppet medan 
pumpen larmar. Vänta tills larmet återgått eller åtgärdats 
av personal från Nacka vatten och avfall.

Vänta i fem minuter. Larmet kan 
återställa sig självt om avlopps-
vattnet har pumpats bort.

Kontakta Nacka vatten och 
avfall om pumpen fortsätter 
att larma eft er fem minuter. Det 
betyder att något är fel och att 
avloppsvattnet inte kan pumpas 
bort.


