Lågtrycksavlopp
Information till dig som bor i hus med Iågtrycksavlopp
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Om Iågtrycksavlopp (LTA)
För att avloppsvattnet ska kunna pumpas från din
fastighet behöver vi använda en teknik som heter
lågtrycksavlopp (LTA).
Hur fungerar det?
Varje fastighet har en egen LTA-enhet. Enheten består av en brunn
med en avloppspump som pumpar ut avloppsvattnet till den
gemensamma avloppsledningen. Lågtrycksavlopp är extra känsligt
för skräp.
Sätt inte stopp för ditt avlopp
Om du spolar ned fel saker i ditt avlopp via toaletten, köket
eller i tvättstugan kan det bli stopp i avloppsledningen eller i
avloppspumpen. Då larmar pumpen. Blir det stopp får du inte
använda avloppet innan stoppet är åtgärdat.

Sätt inte stopp för sitt avlopp

Så här undviker du stopp
•

Ha en papperskorg i badrummet. Släng skräp som hår,
tandtråd, bomullspinnar, bindor, tamponger, blöjor, kondomer,
bomull, våtservetter, pappershanddukar och kattsand i den.

•

Torka ur stekpannan med papper innan du
diskar den. Släng pappret i matavfallet.

•

Häll använd matolja i en flaska. Använd
gärna en fett-tratt. Släng flaskan i din vanliga
soptunna eller lämna den till Återbruket.

•

Inför vintern ska du kontrollera att isolerskivan är på plats i
brunnen och att värmekabeln är påslagen (om en sådan finns).

Ansvarsfördelning

Vems ansvar?
Enköpings kommun äger LTA-enheten och står för
service, underhåll och förnyelse av pumpen under
förutsättning att följande råd följs.
Du som fastighetsägare ansvarar för att
•

endast bad-, dusch-, tvätt-, disk- och toalettvatten leds
till [TA-enheten, inte regn eller dräneringsvatten

•

det finns ett fungerande larm inkopplat

•

föremål eller ämnen som kan skada pumpen
eller ledningsnätet inte spolas ned

•

värmekabeln fungerar och används vintertid
på sin del av anläggningen

•

skydda [TA-enheten från frysning

•

enheten har el.

Tomtgrän5

•a

416

CTA-enhet

Allmän anläggning
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Enheten ska vara lätt att nå
För att vi ska kunna underhålla och reparera LTA-enheten är det
viktigt att den är lätt att komma åt för vår personal. Det ska vara
minst 1,5 meter fritt runt LTA-enheten. Den får inte byggas över på
något sätt.
Snöröjt och sandat på vintern
Vintertid ska det vara snöröjt och sandat fram till LTA-enheten
innan vi kommer dit.

Ha strömmen till din LIA-enhet på
även när du inte är hemma.

Elförsörjning och strömavbrott
Utan el fungerar inte avloppspumpen
Låt strömmen till LTA-enheten vara på även när huset står tomt.
Använd inte avloppet när det är strömavbrott. När strömmen är
tillbaka ska larmet låta och avloppspumpen ska starta automatiskt.
Larmet slutar att låta efter några minuter.
Vid längre tids frånvaro
Om du inte ska använda avloppet under en längre tid är det viktigt
att du spolar igenom det med färskvatten. Då slipper du dålig lukt.
Spola en större mängd vatten i ett avlopp som är kopplat till LTA
enheten, till exempel genom att spola toaletten upprepade gånger
och öppna en tappkran som du låter spola i en vask i ungefär 15
minuter.

Spara broschyren nära larmet för din
LIA-en het.
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När pumpen larmar
•
•
•

Tänk på att inte spola i mer vatten i avloppet innan problemet
är åtgärdat.
Kontrollera att alla säkringar är hela och att strömbrytaren är
påslagen.
Ring 0171-629830 och gör en felanmälan.

Normalt bekostar vatten- och avloppsavdelningen reparation
och underhåll av LTA-enheten. Du som fastighetsägare måste
dock bekosta reparationen om orsaken till stoppet är felaktig
användning.
Bestämmelserna finns på vår webbplats
Det är dokumentet Allmänna bestämmelser för användande av
Enköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
(ABVA) som reglerar vilka skyldigheter och rättigheter vi på vatten
och avloppsavdelningen och du som kund har gentemot varandra.
Du hittar dokumentet på enkoping.se.

Kontakta oss:
Kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer.
Telefonnummer 0171-62 50 00.
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