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Din fastighet kommer att anslutas till avloppsystemet med en LTA-station. En LTA-
station är en liten avloppspump som krävs när man har kuperat område. Normalt vill 
kommunen ha självfall till de stora pumpstationerna men det går inte alltid. LTA-
enheten förändrar inte anläggningsavgiften men ni som får dessa behöver själva gräva 
ned den och dra el till den. Kommunen äger och levererar LTA-anläggningen. Oftast 
försöker man placera den där man har sin befintliga avloppsbrunn för att slippa 
spränga en ny grop. Det som krävs är att man får självfall på avloppet från huset till 
LTA-stationen.  
(se figur 2)  

 

Figur 1- principskiss LTA-system 

 
Pumpbrunnen är i normalfallet ca 2 m djup men den går att göra ännu djupare med 
en förlängningsdel om behovet finns. Den behöver ställas på en grusbädd och man 
fyller runt den med grus eller sand så den inte skadas. Brunnen får ett låsbart lock som 
bara VA-huvudmannen har tillträde till. Till LTA-enheten hör ett styrskåp som ska 
sitta i direkt närhet till brunnen så att våra drifttekniker kan styra och justera brunnen 
på ett bra sätt.  
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Figur 2-LTA-enhet i genomskärning 
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Figur 3- LTA enhet , bild från Arvika 

 

Om LTA-enheten finns på en fastighet som används lite under vintermånaderna så 
bör man lägga ett lager isolering över den. Isoleringen gör så att risken för 
sönderfrysning av pumpen minskas. Det är också väldigt viktigt att man isolerar runt 
pumpen enligt tillverkarens anvisningar. 
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 grävning på den egna tomten mellan huset och LTA-stationen och vidare till 
förbindelsepunkten. Du ansvarar även för grävning av hålet i vilken LTA-
stationen ska placeras. Ta kontakt med en grävfirma som kan hjälpa er med det. 
Ofta kan man använda samma plats som den egna avloppsbrunnen varit 
nedgrävd.  

 få placeringen av LTA-stationen godkänd av Karlstads kommun. Detta görs vid 
ett hembesök. Ring till projektorganisationen för att boka in en tid. 
Pumpstationen ska vara installerad så att det går att ta sig fram obehindrat med 
pumpkärra mellan LTA-stationen och farbar väg. LTA-stationen får inte 
gömmas under tex en altan.  

 tillsynsansvar över LTA-enheten; du ska hålla koll på varningslampan på 
styrskåpet. Börjar lampan lysa ska du ta kontakt med Karlstads kommun (efter 
att du försäkrat dig om att det inte är en säkring som gått).  

 att inget annat än kiss, bajs och toalettpapper spolas ner i toaletten. Kom ihåg 
att även fett sätter igen avloppet.  

 inte stänga av elen till din LTA-enhet eftersom den har ett underhållsprogram 
som går igång även när ni är borta. Det finns även en risk att det läcker in 
grundvatten i spillvattenledningen från bostadshuset till pumpenheten. Om 
man stänger av elförsörjningen till pumpenheten finns risk för översvämning 
och att pumpen skadas.  
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Dra fram el till LTA-enheten (ta kontakt med en elektriker som hjälper er med 
det enligt punkt 5 nedan).  
 
1.Spänningsmatningen till LTA-anläggningen får inte föregås av jordfelsbrytare.  
2.Spänningsmatningen skall vara 3x400VAC+N (3Fas+Noll+Jord) 
3. Kabelarean skall vara minst 5G2,5mm² 
4. Kabeln skall vara godkänd för markförläggning och vara förlagd enligt 
elsäkerhetsverkets föreskrifter 
5. Vid val automatsäkring, skall denna vara en 3polig 16A, med en karakteristik C alt. 
D som är ämnad för elmotorer. 

 

 
 
 elförsörjning för drift av pumpenhet och eventuell uppvärmning av 

servisledning fram till förbindelsepunkt. Elkostnad för att driva en LTA-pump 
är mellan 100-200 kr/år. 
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OBS! Det är väldigt viktigt att stationen isoleras minst enligt instruktionen! Vintern 
2020/2021 frös ett antal pumpstationer på grund av för lite eller avsaknad isolering i 
lock och runt stationen. Även ledningar till och från stationen kan behöva isoleras.  
Förhållandena på er tomt avgör hur mycket isolering som krävs. I körytor krävs 
normalt mer isolering än i gräsmattan, i slänt krävs mer än om det är slät mark osv. 
Det är ni fastighetsägare som ansvarar för att LTA-enheten och de egna ledningarna 
inte fryser! 
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Om enheten inte används under vintern, eller sällan, gör ett av följande: 
- Säkerställ att både inspektionsluckan och den omgivande marken är isolerade. 
Installera en isolerad box med cellplast över stationen. 
- Ordna med kompletterande värme från termostatstyrd frostvakt/radiator/elpatron 
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 Driftsättning görs av personal från Xylem.   
Boka driftsättning i god tid av kommunens byggledare  
Johan Törngren, telefon 054-540 70 10 

 Fyll i checklistan att installationen utförts enligt manualen, skriv under och 
lämna/skicka till byggledaren.  

 Byggledaren kan komma och titta på enheten innan fullständig återfyllning 
gjorts  

 Vattenmätare sätts upp av personal från kommunens vattenmätarverkstad. För 
att kunna driftsätta LTA-enheten bör vattnet vara anslutet. Annars behöver 
LTA-enheten fyllas på manuellt från enskild brunn.  
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Vill du veta mer: läs ABVA, Allmänna Bestämmelser om Vatten och Avlopp för 
Karlstads kommun. Sökväg till ABVA: https://karlstad.se/Bygga-och-bo/Vatten-
och-avlopp/Lagar-och-regler/  

 

Karlstads kommuns ansvar: 

 Bygger ut ledningssystemet fram till fastighetsgräns 
 Svarar för inköp, leverans samt drift av LTA-stationerna (med undantag av 

energikostnaden som fastighetsägaren svarar för) 
 Säkerställer att det finns en LTA-enhet till alla fastigheter 
 Har driftsansvar för LTA-enheten samt eget hänglås på denna för att ingen ska 

trilla i eller stoppa ner stenar eller liknande i enheten. Om din pump går sönder 
så ser vi till att den lagas så snabbt som möjligt. 

 Ser till att LTA-enheten får den regelbundna service som den behöver 

 

  

FELANMÄLAN 
 
054-540 65 70 
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När förbindelsepunkten är anvisad och anläggningsavgiften är betalad kan man 
ansluta fastigheten till det kommunala vatten- och avloppsnätet. För att få göra det 
krävs att man i sin fastighet bland annat förberett med en mätarkonsol (se figur 
nedan), en särskild hållare för kommunens vattenmätare. Man beställer montage av 
vattenmätaren först när alla installationer på den egna fastigheten är klara.  

 

 

Figur 4- vattenmätare med konsol 
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Figur 5- vattenmätare utrymmeskrav 
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ABVA  Allmänna Bestämmelser om Vatten och Avlopp. Varje 

kommun har en Bestämmelse och varje hushåll som har 
kommunalt vatten och avlopp ska vara bekant med den. 
Den går att hitta på Karlstads kommuns hemsida. 

Avloppsvatten   Ett samlingsnamn för spillvatten, dagvatten och 
industrivatten 

Avstängningsventil   En ventil som stänger av dricksvattnet till ditt hus eller 
spillvattnet från ditt hus 

Backventil –  Förhindrar att avloppsvatten kan gå ”bakvägen”  
Dagvatten   Det regnvatten som kommer från ditt tak eller 

garageuppfart  
Dricksvatten  Det drickbara vatten som levereras av Karlstads kommun 

till din kran, dusch och toalett 
Förbindelsepunkt (FP) Förbindelsepunkten är den juridiska gränsen mellan dina 

ledningar och kommunens ledningar. Karlstads kommun 
ansvarar för ledningen fram till förbindelsepunkten från 
huvudledningen. Ledningen in till fastigheten ansvarar 
fastighetsägaren för. 

LTA-station  Förkortning av ”Lätt Trycksatta Avloppssystem”, vilket 
innebär att hushållets spillvatten pumpas från fastigheten till 
det allmänna avloppsnätet. Pumpningen sker med en liten 
pumpstation (villapumpstation) som placeras på fastigheten. 

Pumpbrunn   En slags tank som LTA-pumpen placeras i. 
Pumpstation  Består av en pumpbrunn och en pump; i det här fallet en 

LTA-pump. Behövs när fastigheten inte har självfall.  
Servis (servisledning)  De ledningar för både vatten och avlopp som går mellan 

ditt hus och kommunens huvudledningar. 
Självfall    Dit vattnet rinner av sig själv (utan hjälp av pump) 
Spillvatten  Det vatten som kommer från ditt hushåll dvs. från toalett, 

handfat, dusch och tvätt. 
Styrskåp  Det skåp som står på en stolpe nära din LTA-pumpstation. 

Automatiken i skåpet berättar för pumpen när den ska köra 
och inte köra. På skåpet finns en lampa som lyser om något 
är fel. 

Tryckledning   Kallas den ledning som leder avloppsvattnet från pumpen 
till anslutningspunkt (släppunkt). 

VA    En vanlig förkortning för Vatten och Avlopp 


