
Lättrycksavloppssystem
- information till dig som ska installera eller har ett lättryckavloppssystem,
  även kallat lätt trycksatt avlopp (LTA), anslutet till ditt hus.



När en fastighet ligger i ett område där avloppsvattnet inte av egen kraft rinner 
bort från fastigheten utan måste pumpas bort kan det krävas ett lättryckavlopps-
system – LTA – med pumpar för att få bort avloppsvattnet. Ett sådant system 
används på fastigheter där det är svårt att få ner avloppsrör till ett frostfritt djup, 
om huset ligger i motlut eller om det till exempel är bergigt.  

Vad är ett lättrycksavlopp?

Ett lättrycksavloppssystem (LTA) består av många små pumpstationer, oftast en per fastighet, 
som i de flesta fall  placeras inne på tomten i anslutning till de byggnader som systemet ska 
betjäna.

Avloppsvattnet från byggnaderna leds till pumpstationerna med självfall, mals ned och trycks 
sen ut i den kommunala ledningen. Tillsammans trycker pumparna det vidare till kommunens 
reningsverk.

Det här gäller för dig som fastighetsägare vid installation

Det här gäller för dig som fastighetsägare när du ska installera en LTA-anläggning: 

» I samråd med Stenungsunds kommun väljer du var pumpbrunnen ska placeras. 
» Du ser till att schaktgrop för pumpbrunnen blir grävd.
» Du ser till att ledningar mellan byggnad och förbindelsepunkten blir dragna. 
» Du ser till att ansluta elledning från byggnader till pumpbrunn, övervakningsskåp och eventuellt 
också värmekabel.

Stenungsunds kommun: 

» Godkänner placering av pumpbrunnen 
» Tillhandahåller pump, pumpbrunn och larmlampa.
» Sätter pumpen i drift och funktionstestar den när den monterats. 
» Äger pump.
» Gör normal service och underhåll. 



 
 
Du behöver göra en bygganmälan

Innan du kan börja VA-arbetet inne på din fastighet måste du göra en anmälan till 
kommunens verksamhet Bygg Miljö.

• Om du enbart planerar koppla om från enskilt VA till kommunalt VA så ska du 
lämna in blanketten: Anmälan byggärende

• Situationsplan – utvändig ledningsdragning över fastigheten som visar lednings-
dragningen från förbindelsepunkten till fastigheten samt pumpbrunnens placering.

• Kontrollplan

Verksamhet Bygg Miljö tar ut en handläggningsavgift för bygganmälan enligt gäl-
lande taxa.

Hur gör jag på min fastighet?

Pumpbrunnen ska placeras i den schaktgrop 
som du sett till blivit grävd. Innan grävarbetet 
startar behöver du ha fått ett startbesked från 
kommunens verksamhet Bygg Miljö. 

Pumpbrunnen ska vara placerad lägre än golv-
nivån på huset. Kommunens rekommendation 
är att pumpbrunnslocket ligger minst 20 cm 
lägre än golvnivå. Pumpbrunnen får maximalt 
sticka upp 10 cm ovan markytan. Sticker den 
upp högre är det inte möjligt att installera pum-
pen.                                                                   

Om placeringen blir fel kan du som fastighetsä-
gare behöva åtgärda det innan pumpen kan tas 
i drift.                               

Ett kabelrör, med en innerdiameter på minst 50 
mm, ska vara anborrat i pumpbrunnen. Röret 
ska läggas mellan pumpbrunnen och övervak-
ningslarmet och upp till säkerhetsbrytaren, för 
att underlätta kabeldragningen.

Fastighetsägaren ansvarar sedan för att mon-
tera och ansluta ett övervakningslarm. Arbe-
tet ska utföras av en elinstallatör med allmän 
behörighet. 
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• Vid driftsättning behövs vatten. Därför är det 
viktigt att fastighetens interna VA-installationer 
(till exempel bortkoppling av egna brunnen, 
anslutit husets avloppsledning till pumpbrun-
nen) är klara vid det datum och tid som ni har 
kommit överens om med Stenungsunds kom-
mun.

• Driftsättning av pumpen och uppsättning av 
vattenmätare sker vid samma tillfälle.

•Om kommunen vid driftsättningstillfället ser 
att ovanstående punkter inte uppfyllts, så att 
driftsättning och vattenmätaruppsättning inte 
kan ske, kan vi ta ut en avgift för att vi åkt ut i 
onödan.

Checklista inför driftsättning

• Pumpbrunnen och övervakningsskåpet mås-
te vara tillgängliga för installation och under-
håll om det skulle uppstå fel. Det måste finnas 
en farbar väg för kommunens fordon fram till 
pumpbrunnen. Platsen ska vara lättillgänglig 
från vägen och får inte byggas för.

• Det ska vara fritt från träd och buskar runt 
pumpbrunnen. Pumpbrunnen ska också pla-
ceras så att regnvatten rinner bort från den.

• Pumpen måste ha strömförsörjning året om 
för att den automatiskt ska kunna konditions-
köras. Det innebär att strömmen till pumpen 
alltid måste vara på. 

Driftsättning

Kontakta Stenungsunds kommun för att boka tid för driftsättning av pumpen samt uppsättning 
av vattenmätare. En sådan krävs för att vi ska kunna mäta avgiften på dricks- och spillvattnet. Om 
du har eget vatten mäter vattenmätaren avgiften på spillvattnet. Du som fastighetsägare ansvarar 
för att ställa iordning en mätarplats och sätta upp vattenmätaren. Den måste placeras frostfritt och 
tillgängligt, se vår hemsida för mer information



Skötsel av LTA-anläggningen

Det här gäller för dig som fastighetsägare när du ska sköta din LTA-anläggning: 

» Du bekostar elförbrukningen för driften av pumpen och larmet. 
» Du bekostar den service och underhåll som krävs för att återställa anläggningen om den används 
eller hanteras fel (enligt Allmänna bestämmelser VA - ABVA). 
» Du sköter tillsynen av pumpstationen och larmet enligt pumpleverantörens instruktioner. 
» Du ser till att anläggningen alltid är åtkomlig för Stenungsunds kommuns personal. Följ alltid de 
råd och anvisningar som finns i ABVA.

Är pumpen av någon anledning avstängd, till exempel om det är strömavbrott, behöver du vara 
sparsam vid förbrukning av vatten för att undvika översvämning och vattenskada.

Vid driftstopp

Pumpbrunnen ska klara att ta emot ett normalhushålls förbrukning under 48 
timmar trots att pumpen stannat. 

Har pumpen stannat, se först över era säkringar, så ingen av dem som påverkar 
pumpenheten har löst ut.

Kontrollera övervakningsskåpet så du kan informera om vilken larmkod som 
visas på displayen. 

Under vardagar kontakta Stenungsunds kommun, via kommunens växel.
Har du ett akut ärende utanför kontorstid, ring akutnumret. Telefonnummer 
hittar du på baksidan av den här broschyren. 

Sätt inte stopp för ditt avlopp

Endast det som passerat genom din kropp samt toalettpapper får spolas ner. I ABVA finns det 
bland annat föreskrivet att fastighetsägare inte får tillföra vätskor, ämnen eller föremål som kan 
skada ledningsnätet eller dess funktion, reningsprocessen i avloppsreningsverken, kvalitén på 
avloppsslammet eller tillföra ämnen som på annat sätt kan medföra skada eller olägenhet. 

Mer information om ABVA och råd och anvisningar hittar du på vår hemsida:
www.stenungsund.se



Kontaktuppgifter

Stenungsunds kommuns växel 
Telefon: 0303-73 00 00

Akutnummer vid driftstopp,  
utanför kontorstid.

031- 703 17 77
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