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Avtal gällande LTA-enhet 

Bakgrund 
Utbyggnad av det allmänna spillvattennätet har utförts med ett lättryckavloppssystem, ett så 

kallat LTA-system. Det innebär att spillvatten pumpas med hjälp av en LTA-enhet placerad 

inom respektive fastighet.  

Detta avtal klargör förutsättningarna och ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och 

Ystads kommun. 

 

§1 

Vid anslutning till allmänt tryckavloppssystem bestämmer huvudmannen antalet LTA-enheter 

och vilket slags LTA-enhet som ska användas.  

Huvudmannen tillhandahåller LTA-enheten (pump, pumptank).  

LTA-enheten är och förblir huvudmannens egendom och denne ansvarar därmed för service, 

underhåll och förnyelse av denna. 

 

§2 

Fastighetsägaren bekostar och ansvarar för att gräva ner pumptank och ledningar med 

tillhörande installation samt underhåll och förnyelse av dessa inom den egna fastigheten fram 

till förbindelsepunkten, som vanligtvis är belägen ca 0,5 m utanför fastighetsgräns. 

Fastighetsägaren bekostar och svarar för elanslutningen och elförsörjningen av LTA-enheten. 

 

§3 

LTA-enhetens placering ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt till kostnadsfri 

upplåtelse av platsen och som ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, 

underhålla samt till- och frånkoppla pumpen. 

Hänsyn ska tas till fastighetsägarens önskemål såväl som till kraven på en god arbetsmiljö för 

Ystad kommuns servicepersonal.  

Enheten ska placeras utomhus, ej i byggnad eller under altan eller i annat svåråtkomligt 

utrymme. 

Elförsörjning för pumpmotor och larm vid hög vattennivå ansluts enligt bifogad 

monteringsinstruktion.  

Larmindikator med summer och lampa ska vara placerad på synlig plats inomhus så att 

fastighetsägaren uppmärksammar larmsignalen.  

Anläggning av pumptank ska utföras i enlighet med fabrikantens monteringsanvisningar som 

medföljer vid leveransen.  

Innan återfyllning kring LTA-enheten och förbindelsepunkten utförs ska Ystads kommun 

inspektera anläggningen. 

Fastighetsägaren är ansvarig för att dessa anvisningar följs. 

 

 

 

 

mailto:sam@ystad.se
http://www.ystad.se/


 

Postadress Besöksadress Telefon växeln Telefax E-postadress Hemsida 

 

YSTADS KOMMUN Koppargatan 7 0411-57 70 00 0411-164 52 sam@ystad.se www.ystad.se 

Samhällsbyggnad 

271 80  YSTAD 

 

§4 

Fastighetsägaren ansvarar för att endast spillvattenavlopp (bad-, dusch-, tvätt-, disk och 

toalettvatten) ansluts till LTA-enheten.  

Det är inte tillåtet att ansluta dag- eller dränvatten till LTA-enheten. 

 

§5 

Innan Ystads kommun monterar pumpen görs en täthetskontroll, felkopplingskontroll och 

pumptanken slamsugs.  

Framkommer några felaktigheter monteras pumpen efter att dessa är åtgärdade. 

 

§6 

Fastighetsägaren svarar för tillsyn av pumptanken enligt anvisningar i instruktionsmanual. 

 

§7 

För fastighetens inkoppling till och brukande av den allmänna va-anläggningen gäller vid 

varje tidpunkt gällande va-taxa och allmänna bestämmelser (ABVA). 

Vid brukande av LTA-anläggning är det av största vikt att bestämmelser följs extra noga. 

Överträdelse som medför skada på LTA-enheten ersätts av fastighetsägaren. 

 

Vid följande orsaker till driftavbrott står fastighetsägaren för utrycknings- och 

reparationskostnad av pumpenheten: 

1. Användning av LTA-enheten i strid mot Allmänna bestämmelser för brukande av den 

allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA). Det inträffar t.ex. om hårda föremål, 

sand och fett i onormala mängder eller trasor påträffas i LTA-enheten. 

2. Felaktig installation och anslutning av LTA-enheten. 

3. Skadegörelse på LTA-enheten. 

 

§8 

Ystads kommun åtar sig att efter fastighetsägarens anmälan åtgärda driftstopp i LTA-enheten. 

Vid larmsignal skall fastighetsägaren omedelbart anmäla felet till Ystads kommun.  

I normalfallet kommer felet att åtgärdas inom ett dygn. 

 

§9 

Fastighetsägaren ansvarar för att tillgängligheten fram till LTA-enheten under alla 

väderbetingelser är god. Det innebär att vid servicetillfället skall det vid behov vara skottat 

och sandat fram till och runtom LTA-enheten.  

LTA-enheten får inte genom bebyggelse eller på annat sätt göras oåtkomlig.  

Om dessa villkor inte är uppfyllda har servicepersonal rätt att neka utföra åtgärder på LTA-

enheten. 
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§10 

Volymen i pumpsumpen är begränsad vilket innebär risk för översvämning i egna fastigheten 

om LTA-enheten överfylls. Det är därför inte tillåtet att avleda spillvattenavlopp till LTA-

enheten från att larmet utlöses intill dess fel åtgärdats om risk finns för överfyllning av LTA-

enheten.  

Vid elavbrott fungerar varken pump eller larm, varför avledning av spillvattenavlopp till 

LTA-enheten då inte bör ske förrän elen återkommit.  

Skulle fastighetsägaren trots att angivna förhållanden inträffat och skada uppstått på grund av 

detta är fastighetsägaren ansvarig för sådan skada. 

 

§11 

Fastighetsägaren är skyldig att meddela Ystads kommun om verksamheten på fastigheten ur 

VA-synpunkt avsevärt förändras.  

Om verksamheten förändras så att LTA-enheten eller pumpenheten måste dimensioneras om 

står fastighetsägaren för dessa kostnader. 

 

§12 

Vid överlåtelse av fastighet är fastighetsägare skyldig att dels enligt ABVA till Ystads 

kommun anmäla överlåtelse, dels till ny ägare överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt 

detta avtal. 

 

§13 

För att kunna få en LTA-enhet distribuerad krävs att ett gällande avtal för LTA-enhet 

föreligger mellan fastighetsägare och Ystads kommun.  

 

Fastighetsägaren önskar få levererat LTA-enheten till fastigheten den _______________ 

 

Ange namn och telefonnummer till mottagaren___________________________________ 
 

 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit vardera ett. 

 

Ystad 2018-   -   Ystad 2018-   - 

 

 

Fastighet__________________ 

 

Adress____________________   

 

Ystads kommun  

Samhällsbyggnad 

Va-enheten 

  

 

 

_________________________ 

 

 

_________________________ 

 

Fastighetsägare 

Christina Molin 

VA-chef   
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