
 

 

 

 

 

LTA-systemet 

Skillnaden mellan ett LTA-system och ett konventionellt avloppssystem är 

att med LTA-systemet behövs en pumpenhet som pumpar bort 

avloppsvatten medan det konventionella avloppssystemet har avrinning 

genom självfall till huvudledningsnät. 

 

En pumpenhet består av pump, spillvattenbehållare, elutrustning, automatik, nivå-

givare, larmindikator och en backventil vid fastighetsgräns. Med LTA-systemet kan 

man lägga ledningarna grundare än konventionellt avloppssystem och ledningarna 

förses med frostskydd (värmekabel). 

 

Vad innebär LTA för dig som fastighetsägare? 

 

- Huvudmannen, kommunen, väljer leverantör av Va-system.  
 

- LTA-enheten (pumpstationen) tillhör fastighetens VA-installation och placeras 
på tomtmark utan någon form av servitut, ledningsrätt eller dylikt och med 
kostnadsfri tillgänglighet för kommunens drift, underhåll och förnyelse. 

 

- Förbindelsepunktens läge är på sedvanligt sätt, dvs. vanligtvis 0,5 meter utanför 
fastighetsgräns. 

 

- Fastighetsägaren äger samtliga ledningar mellan hus och LTA-enhet samt 
mellan LTA-enhet och förbindelsepunkt. Fastighetsägaren är även ansvarig för 
installation, drift, underhåll och förnyelse av självfallsledning från byggnad till 
LTA-enheten samt för tryckavloppsledning från LTA-enheten till 
förbindelsepunkten i fastighetsgräns. 

 

- LTA-enheten placeras så att kommunens och fastighetsägarens önskemål 
uppfylls. Kommunens önskemål om skälig åtkomlighet och god arbetsmiljö 
måste tillgodoses. 

 

- Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar pumpens elförsörjning. 

 

- Kommunen svarar för inköp och leverans samt drift (med undantag av 
energikostnaden, som fastighetsägaren svarar för), underhåll och förnyelse av 
LTA-enheten.  

 

- Fastighetsägaren svarar för installation av LTA-anläggningen mot ersättning för 
merkostnaden. Med merkostnad avses tillkommande kostnad för fördjupning 
av schakt för LTA-enheten, anslutning av framdragna servisledningar till 
huvudledningsnätet samt anordnande av el-ledningar för drift av pump och 
automatik (larm) intill anslutning av dessa ledningar till fastighetens el-central. 
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- Ersättning avseende merkostnad för LTA-installationen regleras genom 
reduktion på anläggningsavgiften, enligt gällande va-taxa. 

 

- Elförsörjningen ansluts till 3-fas 10 A trög över två separata säkringsgrupper; en 
för pumpmotor och en för larm vid hög vattennivå.  
El-central ska vara placerad ovan mark i medföljande skåp. 

 

- För anläggande av spillvattenledning inom fastigheten samt installation av LTA-
pumpenhet erfordras anmälan till bygglovsenheten. 

 

- LTA-pumpenheten beställs av samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö 
kommun (VA-enheten). Detta sker när bygglov beviljats och ritning på VA-
installation inlämnats och godkänts. Beställning inlämnas senast 14 dagar före 
beräknad tidpunkt för leverans. 

 

- LTA-pumpenheten (exkl. pump) levereras av Miljö- och Samhällsbyggnads-
förvaltningens VA-enhet efter överenskommelse med fastighetsägaren. 
Pumpmotorn installeras av VA-avdelningen när anläggningsavgiften reglerats 
och installation godkänts. 

 

- Innan återfyllning kring LTA-enheten och förbindelsepunkten utförts ska VA-
avdelningen inspektera anläggningen. 

 

- Tillförs anläggningen otillåtna medel enligt ABVA pkt 10, som förorsakar skada 
på LTA-enheten, ansvarar fastighetsägaren för reparationskostnaderna. 

 

- Fastighetsägaren har tillsynsansvar för LTA-enheten och ska omgående anmäla 
fel och driftstörningar till VA-enheten 

 

Frågor kan ställas till: 

Thomas Lagervall  

utredningsingenjör, tel. 08-5782 93 16, epost: thomas.lagerwall@tyreso.se 

 

Mikael Öholm  

VA-driftingenjör, tel. 08-5782 93 05, epost: mikael.oholm@tyreso.se 
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