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Installation av pump på din fastighet 
På grund av områdets karaktär och topografi kan fastigheterna i Områdesnamn inte 

anslutas till spillvattennätet med hjälp av självfall, den lösning som normalt används. Då 

krävs att en villapumpstation/LTA-station (Lätt Tryck Avlopp) installeras på fastigheten 

för att fastigheten ska kunna anslutas till allmänt (kommunalt) spillvatten.  

Fakta om LTA-system 

Ett LTA-system består av flera LTA-stationer (villapumpstationer), oftast en per fastighet. 

Den placeras inne på fastigheten, i anslutning till den/de byggnader som ska betjänas av 

systemet. LTA-stationerna ansluts sedan till en allmän, trycksatt huvudledning för 

spillvatten. 

Vem ansvarar för vad? 

Om den allmänna (kommunala) anläggningen är utförd som ett LTA-system så äger, 

bekostar och tillhandahåller Kalmar Vatten LTA-stationen, trots att den placeras inne på 

fastigheten, enligt vad som föreskrivs i lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412). 

Placering och tillgänglighet 

LTA-stationens plats bestäms av huvudmannen i samråd med fastighetsägaren. Kalmar 

Vatten äger rätt till kostnadsfri upplåtelse av platsen från fastighetsägaren samt har rätt att 

kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla LTA-stationen. 

Kalmar Vatten skall ha full åtkomlighet till stationen. Det ska vara fritt från buskar, träd, 

planteringar eller andra anläggningar närmare än en meter runtom stationen (se 

installationsritning), och fri gång (vid behov snöröjd) på minst l meters bredd mellan 

stationen och farbar väg. 

Anordningar på fastigheten 

Fastighetsägaren bekostar erforderliga anordningar (schaktning och anläggning av 

LTAstation) för att sammankoppla LTA-stationen med installationen i övrigt. 

Fastighetsägaren ordnar med framdragning och fast anslutning i båda ändar av elkabel 

mellan fastighetens elskåp och LTAstationens automatikskåp, samt inkoppling av 

larmindikator, som huvudmannen överlåter och blir fastighetsägarens egendom. 

OBS! Backventilen skall placeras så nära servisventilen som möjligt.  
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Fastighetsägarens tillsyn 

Fastighetsägaren har tillsynsansvar samt ansvarar för och bekostar elförsörjning för drift 

av LTA-stationen, och om så behövs, uppvärmning av servisledning fram till 

förbindelsepunkten. 

• Tak-, regn- eller dräneringsvatten får inte ledas genom LTA-stationen till det allmänna 

spillvattennätet. Se Kalmar Vattens dag- och dräneringspolicy på 

www.kalmarvatten.se/dagvatten 

• Inte heller får spillvatten ledas ut från LTA-stationen till den omgivande terrängen (sk 

bräddning). 

Installation på fastigheten 

Installation inom fastighet utförs i enlighet med bifogad installationsritning samt 

monterings- och driftinstruktion. 

• Före anläggning av LTA-station, kontakta Kalmar Vatten för rådgivning och 

placering av stationen.   

• För beställning av LTA-station, kontakta Kalmar Vatten minst en vecka före önskad 

leverans.  

• Före återfyllning av rörgravar och LTA-stationens schaktgrop, kontakta Kalmar 

Vatten för protokollförd förkontroll. 

• När stationen är färdigställd, kontakta Kalmar Vatten, 5 arbetsdagar före önskad 

montering av pump samt protokollförd slutkontroll. 

• Vid framtida larm och fel på LTA-stationen (förutom elförsörjning  

- kontrollera först att säkringen i husets elskåp är hel) skall fastighetsägaren kontakta 

Kalmar Vatten. 

 

Spara denna Information och informera kvalitetsansvarig, byggare, entreprenör, 

rör- och elfirma och alla som är inblandade i fastighetens VA-anslutning. 

 

Vi ser fram emot ett bra samarbete! 

Hälsningar 

 

Kalmar Vatten  

Dagtid: Kontakta Kalmar Vatten på telefon: 0480-451210 

Övrig tid: Gör felanmälan genom VA-jouren via SOS alarm på  
telefon: 0470-467 01.  

Normalt påbörjar Kalmar Vatten åtgärdande av fel på LTA-stationen 

inom ett dygn efter fastighetsägarens anmälan om driftsstörning. 

 

http://www.kalmarvatten.se/dagvatten
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