
ÅRSTA HAVSBAD

Viktig information till dig som ska  
ansluta till det kommunala VA-nätet
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Kommunalt vatten och avlopp –  
en investering för miljö och hälsa
Årsta havsbad kommer att byggas ut med kommunalt 
vatten och avlopp under 2014 och fram till 2016. 
Utbyggnaden delas in i fyra etapper efter en preliminär 
tidplan:

Etapp 1: Årsta Havsbadsvägen, mars–oktober 2014 
(sommaruppehåll mellan 2014-06-19 och 2014-08-
10)

Etapp 2: Västra området, augusti 2014 – december 
2015

Etapp 3: Mittersta området, september 2014 –  
december 2015

Etapp 4: Östra området, november 2014 – december 
2015

Observera att det endast är etapp 1 som är planerad för 
ett sommaruppehåll. Inget uppehåll över sommaren är 
planerat för etapp 2, 3, och 4. 

På mittuppslaget i denna broschyr finns en karta med 
etappindelning.

Fastigheterna i Årsta havsbad får idag sitt vatten från 
enskilda eller gemensamma brunnar. Detta vatten 
kommer till stor del från samma grundvattenmagasin 
och det finns en risk för att ett överuttag av vatten kan 
försämra vattenkvaliteten i enskilda och gemensamma 
vattentäkter. Under varma somrar har det hänt att 
sommarvattnet tagit slut och att Årsta havsbad till-
fälligt kopplats till det kommunala nätet.

När många enskilda brunnar i kustområden hämtar 
vatten från samma magasin är risken för saltvattenin-
trängning stor. Saltvatteninträngning kan ske när utta-
get av grundvatten överstiger den mängd grundvatten 
som bildas, saltvatten tränger då in i vattentäkten och 
ger vattnet en bräckt smak vilket gör det otjänligt som 
dricksvatten. 
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 Enligt miljöbalken och Naturvårdsverkets krav på 
rening av avlopp finns två viktiga skäl till att ansluta 
Årsta havsbad till det kommunala avloppsnätet.

Den första är att de privata avloppslösningarna ofta 
är gamla och inte anpassade för ett modernt fritids-
boende, än mindre för ett permanent boende. Om 
avloppsanläggningen fungerar bristfälligt är risken stor 
att grundvattnet förorenas.

Den andra anledningen är att bristfälliga avlopps-
lösningar kan innebära att kväve och fosfor läcker ut 
i grundvattnet och vidare ut i Östersjön. Att ersätta 
enskilda avloppslösningar är därför ett viktigt steg mot 
att minska Östersjöns övergödningsproblem.

Vatten- och avloppslösningar i  
Årsta havsbad
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LTA står för lätt trycksatt avlopp och innebär att 
ledningar för vatten och spillvatten läggs i en låda som 
följer marknivån. Det är ett system som lämpar sig 
särskilt bra i Årsta havsbad där tomterna är små och 
husen ligger tätt och marken är bergig och kuperad.  
Detta innebär att på varje fastighet kommer det att 
placeras en LTA-enhet med en pump som tar hand om 
spillvattnet från just den fastigheten. LTA-enheten ska 
placeras på tomten så att spillvatten från kök, tvätt, 
toalett och dusch kan rinna med självfall från huset 
ned till den. LTA–enheten ska också vara tillgänglig för 
underhåll och installation av pump.

LTA-enhetens pump är försedd med en skäranord-
ning för att finfördela fasta föroreningar. Spillvattnet 
pumpas från LTA-enheten till en förbindelsepunkt 
och vidare i kommunens huvudledning. En stor fördel 
med LTA är att ledningarna från LTA-enheten till en 
förbindelsepunkt kan läggas grunt och att det därmed 

krävs förhållandevis lite schaktning inne på fastighe-
ten.   

Ansvar
Haninge kommun ansvarar för drift och underhåll av 
LTA-enheten, med undantag av energiförsörjning för 
pumpning. Du som fastighetsägare ansvarar för övriga 
avloppsystemet, inom fastighetsgränsen och fram till 
förbindelsepunkten. Du ansvarar för anläggning av 
LTA-enheten inklusive elförsörjning med elmatning 
från huset och att en ledning läggs ned fram till  
enheten och vidare till förbindelsepunkten.  
Förbindelsepunkten till det kommunala ledningsnätet 
för både vatten och spillvatten ligger ca 0,5 m utanför 
tomtgränsen.

LTA i Årsta havsbad

~0,5 m

Fastighetsgräns

Förbindelse-
punkt

Pump

LTA-
enhet

Spol-
brunn

Fastighetsägarens
ansvar

Kommunens
ansvar



5

LTA-enheterna
LTA-enheterna i Årsta havsbad blir av fabrikatet LPS 
från Skandinavisk Kommunalteknik. Haninge kom-
mun har erfarenhet av LPS-enheter sedan i början av 
90-talet då Dalarö byggdes ut. Totalt finns det ca 500 
enheter installerade i Haninge. Den aktuella enheten 
i Årsta havsbad är LPS2000E. För de fastigheter som 
har ytligt berg på tomten och är i behov av en grun-
dare LTA-enhet finns även LPS2000EIV som anläggs 
grundare. Behovet av en grundare LTA-enhet utreds 
i samråd med Haninge kommun och kommer att 
godkännas i undantagsfall. Med den grundare LTA-
enheten måste fastighetsägaren tänka på risken att 
LTA-enheten och ledningarna kan skadas av frysning.

Mer information om respektive LTA- enhet finns i en 
installationsbeskrivning som ges ut av Haninge kom-
mun eller på Skandinavisk Kommunalteknik hemsida, 
www.kommunalteknik.se

Ledningar på egen mark från 
LTA-enhet till förbindelse-
punkten
På fastigheten kan VA-ledningar placeras nära mark-
ytan mellan LTA-enheten och förbindelsepunkten. Då 
krävs att ledningarna läggs i en eluppvärmd isolerlåda 
för att inte riskera att ledningarna fryser under vinter-
halvåret. Om ledningarna grävs ned på ett frostfritt 
djup så krävs varken isolering eller värme. Ledningarna 
kan också grävs ner på ett ”mellandjup” och då krävs 
endast isolering. 

Om det finns en befintlig avloppsanläggning som tas 
ur bruk så är det upp till fastighetsägaren hur den tas 
hand om. Beroende på vad det är för typ av anläggning 
så kan den schaktas bort eller fyllas igen. Fastighets-
ägaren bör kontakta Södertörns miljö- och hälso-
skyddsförbund (SMOHF) om råd.  
Service tel 08-606 73 00, miljokontoret@smohf.se

Sluttömning av septiktankar och slamavskiljare utförs 
av SRV återvinning AB, tel 0200-26 46 00,  
kundservice@srvatervinning.se

Undantag för anslutning
De fastigheter som har en egen dricksvattenbrunn 
och som genom vattenprover kan visa att vattenkva-
liteten är bra behöver inte ansluta till de kommunala 
vattenledningarna och inte heller betala vattendelen 
av anläggningsavgifterna. Vid en eventuell framtida 
anslutning av vatten kommer denna att debiteras enligt 
då gällande taxa. Beställning av vattenprover görs på 
Alcontrols hemsida; www.brunnsvatten.se. Kostnad för 
analys och provtagning får du som fastighetsägare själv 
stå för.

En fastighet som har vatten indraget i huset kommer 
att behöva ansluta sig till spillvattennätet samt anlägga 
en LTA-enhet oavsett om vattnet kommer från egen 
brunn eller från kommunala ledningar.

För att undantas från att ansluta till det kommunala 
spillvattennätet måste fastighetsägaren ha tillstånd för 
egen avloppsanläggning samt kunna bevisa att av-
loppsanläggningen uppfyller de miljökrav som ställs 
idag. Tillstånd för egen avloppsanläggning prövas av 
SMOHF, avgifter för handläggning uppgår till 5 000-
10 000 kronor. 

Enligt Lagen om Allmänna Vattentjänster kommer 
kommunen att debitera för anläggningsavgiften till det 
kommunala spillvattenätet även om fastigheten inte 
ansluter.

Fastigheter som inte drar in vatten i huset debiteras en 
lägre anläggningsavgift. Om vatten inte är indraget i 
huset utan bara till en tappkran på tomten, behöver 
fastigheten inte ansluta till spillvattennätet. Det kom-
mer fortfarande vara möjligt med en torr toalettlösning 
som inte är kopplad till avlopp och för detta krävs 
inget tillstånd. SRV återvinning AB som gör hämt-
ningar för torrdass i området kommer tills vidare att 
fortsätta med detta trots att kommunalt VA byggts ut i 
Årsta Havsbad.
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1.  Informationsmöte. Innan varje etappstart 
kommer berörda fastighetsägare kallas till ett 
informationsmöte. På informationsmötet ges mer 
detaljerad information om bland annat tidplaner, 
anslutning, anläggningsavgifter och tekniska lös-
ningar.

2.  Förslag på förbindelsepunkt. Från kommu-
nens distributionsledningar anläggs en mindre 
ledning, servisledning, till förbindelsepunkten ca 
0,5 m utanför tomtgränsen. I samband med mötet 
skickas en ritning till dig med förslag på förbindel-
sepunktens placering som du ges möjlighet att ha 
synpunkter på. Rådgivning från Haninge kommun 
kommer också att erbjudas.

3.  Frischaktsavtal. För att förenkla ledningsarbetet 
på fastigheten där förbindelsepunkten ska anläg-
gas så kommer Haninge kommun att teckna ett 
frischaktsavtal med alla fastighetsägare. Frischakts-
avtalet innebär att kommunen tillåts att gräva och 
att vid behov spränga loss berg ca 1,5 - 2  meter in 
på din tomt från förbindelsepunkten Frischakten 
kommer dels att minska kostnaden för er som 
fastighetsägare, och dels minska risken för att kom-
munens ledningar skadas när arbetet på din tomt 
utförs. Om det finns staket där förbindelsepunkten 
anläggs mot tomtgräns kommer fastighetsägaren 
behöva förbereda och flytta på staketet vid just den 
platsen.

4.  Skicka in blanketten. Blankett med svar på om 
du godkänner kommunens förslag på placering av 
förbindelsepunkten, alternativt ett eget förslag på 
placering, samt godkännande av frischaktsavtalet 
och kontaktuppgifter till dig som fastighetsägare 
ska skickas in till VA-avdelningen inom 3 veckor 
efter att du har mottagit det.

5.  Kommunen påbörjar anläggningsarbetet.  
Aktuell tidplan och detaljerad information om 
etapperna kommer att finnas på kommunens 
hemsida, informationsboden i Årsta Havsbad och 
i nyhetsbreven. Där ges även uppdateringar på 
hur anläggningsarbetet går framåt. När förbin-
delsepunkten är upprättad och meddelad samt 
ledningssystemet utbyggt skickas en faktura på 
anslutningsavgiften. 

 I samband med schaktningsarbetet kommer 

fastighetsägaren behöva förbereda och flytta på 
staketet, om ett sådant finns, där förbindelsepunk-
ten anläggs mot tomtgräns. Anläggningsarbetet av 
LTA-ledningar i gator kan innebära att exempelvis 
staket längs med en hel tomtgräns behöver flyttas. 
Detta ersätts i överenskommelse mellan fastighets-
ägaren och Haninge kommun. Staket och liknande 
utanför tomtgräns måste fastighetsägaren själv 
flytta på.

6.  Bygglovsansökan och anmälan. Innan LTA-
enheten installeras och ledningar anläggs på din 
tomt behöver du ha kontakt med kommunens 
Plan- och byggcenter. Om stora förändringar ska 
ske på fastigheten så måste du som fastighetsägare 
ansöka om bygg-, mark- eller rivningslov. Till 
exempel kräver väsentlig ändring av fasad bygglov. 
Då arbetet i Årsta havsbad har en förskjuten ge-
nomförandetid på två år kommer ansökan om lov 
kunna göras från och med den 20:e mars 2015. 

 Om du som fastighetsägare inte ska bygga om hu-
set utan bara utföra VA-arbeten, exempelvis gräva 
ner ledningar och installera LTA-enhet räcker det 
med att du gör en anmälan. Anmälan går att göra 
innan den 20:e mars 2015. 

 Läs mer om bygglov och anmälan i Årsta havsbad 
på hemsidan www.haninge.se/arstahavsbad, eller 
kontakta Plan- och byggcenter, tel 08-606 83 72, 
planochbyggcenter@haninge.se

7.  Kontakt med entreprenör. När du fått klarteck-
en för anmälan eller bygglov kan du kontakta en 
entreprenör som kan utföra arbetet på din tomt. 
Det vill säga anlägga ledningar och LTA-enheten, 
när din etapp är utbyggd. El-arbeten ska utföras 
av behörig elektriker som lämnar intyg på utfört 
arbete. 

8.  Förberedelse för installation av vatten- 
mätare. Som fastighetsägare ska du också tillsam-
mas med din entreprenör, iordningställa en plats 
för en vattenmätare. Platsen ska vara i ett frostfritt 
utrymme i till exempel bostadshuset, förråd eller 
garage. Mätaren får inte vara inbyggd utan ska 
vara lättåtkomlig för mätarbyten och avläsning. 
När arbetet är klart och godkänt installeras själva 
vattenmätaren av kommunen. Mätaren kan också 
placeras i en mätarbrunn eller utvändigt i ett iso-

Anslutning steg för steg
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lerat skåp för de som vill att kommunen monterar 
ned mätaren på hösten och sätter tillbaka den på 
våren. Även vattenmätarlöst abonnemang kommer 
att vara en möjlighet. 

9.  Beställa LTA-enhet. Som fastighetsägare ska du 
beställa en LTA-enhet av kommunen när din etapp 
är utbyggd. Blanketterna samt information om 
installation av LTA-enheten kommer att skickas till 
dig. Du kommer även att kunna hämta informa-
tion och skriva ut blanketten från vår hemsida.

10. Valmöjligheter vid nedgrävning av LTA-
enhet och ledningar på tomtmark. Eftersom 
alla tomter ser olika ut finns flera lösningar på 
hur ledningarna kan grävas ned. Rådgör med 
din entreprenör vad som passar bäst på din tomt. 
Rådgivning från Haninge kommun kommer också 
att erbjudas.

 Vi vill från kommunens sida rekommendera att du 
som fastighetsägare gräver ner ledningar för både 
vatten och avlopp även om du inte kommer att 
ansluta till det kommunala vattenledningsnätet. 
Detta för att det är ekonomiskt fördelaktigt om du 
senare vill eller behöver anslutas till dricksvatten-
nätet.

11. Godkännande av ledningar och LTA-enhet.  
När ledningarna på din tomt är anlagda i lednings-
graven och LTA-enheten på plats ska du kon-
takta kommunens kontrollant som ska godkänna 
ledningarna. Efter godkännande kan du fylla igen 
ledningsgraven.

12. Påkoppling. Efter godkännande kommer kom-
munen till dig och installerar vattenmätaren och 
pumpen i LTA-enheten. Slutligen kopplas din 
fastighet på det kommunala VA-nätet.

Vem ansvarar för vad? 
Som fastighetsägare ansvarar du för:

•	 VA-ledningarna på tomtmark fram till förbindelse-
punkten där dina ledningar ansluts till det kom-
munala VA-ledningsnätet. Förbindelsepunkten är 
vanligtvis placerad ca 0,5 m utanför tomtgräns. 

•	 Allt arbete på din tomt, det vill säga gräva ner 
ledningar för både vatten och avlopp, gräva ner 
LTA-enheten och förbereda för placering av even-
tuell vattenmätare.

•	 Placeringen av vattenmätaren, om du inte har 
ett vattenmätarlöst abonnemang. Vattenmätaren 
ska placeras i ett frostfritt utrymme. Mätaren får 
inte vara inbyggd utan ska vara lättåtkomlig för 
mätarbyten och avläsning. Haninge kommun äger 
vattenmätaren och byter den cirka vart 10:e år. 

 
Kommunen ansvarar för:

•	 Inköp, leverans, drift och underhåll av LTA-enhe-
ten, med undantag av elförsörjning.

•	 vattenmätaren 

•	 Anläggande, drift, underhåll och förnyelse av 
ledningsnätet fram t.o.m. förbindelsepunkten där 
ventiler för vatten och avlopp finns.
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Preliminär tidplan:
Etapp 1: Årsta Havsbadsvägen, mars-oktober 2014 (sommaruppehåll 19 juni till 10 augusti)
Etapp 2: Västra området, augusti 2014–december 2015
Etapp 3: Mittersta området, september 2014–december 2015
Etapp 4: Östra området, november 2014–december 2015

Observera att det endast är etapp 1 som har ett planerat sommaruppehåll.
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Kostnader för kommunalt VA till din fastighet består 
av anläggningsavgiften, arbete och ledningsdragning på 
den egna fastigheten samt brukningsavgifter.

Anläggningsavgift
Du betalar en engångsavgift för att ansluta din fastig-
het till det kommunala ledningsnätet. Anläggnings-
avgiften är uppbyggd av flera olika delar och en del av 
avgiften beror på fastighetens storlek. 

De fastigheter som har en egen dricksvattenbrunn 
och som genom vattenprover kan visa att vattenkva-
liteten är bra behöver inte ansluta till de kommunala 
vattenledningarna. En framtida anslutning av vatten 
debiteras enligt då gällande taxa. Fastigheter som inte 
drar in vatten i huset debiteras en lägre anläggnings-
avgift. Enligt Lagen om Allmänna Vattentjänster ska 
fastighetsägare betala anläggningsavgifter för spillvat-
tenanslutning, oavsett om fastigheten ansluter eller 
inte. Fastighetsägare som ansluter till spillvattennätet 
kommer att få ett installationsbidrag för LTA-enheten. 
Installationsbidraget enligt VA-taxan för 2014 är 14 
600 kr, ink. moms. Denna summa kan komma att 
ändras, då denna skrivelse baseras på kommunens VA-
taxa för 2014.

Storleken för en anläggningsavgift för vatten- och 
spillvattenanslutning, för en fastighet som är på 500 
respektive 1000 m2 kan i 2014 års taxenivå beräknas 
till ca 120 000, respektive ca 140 000 kronor, inklusive 
moms. För fastigheter med egen brunn det vill säga 
endast spillvattenanslutning blir kostnader för samma 
fastigheter 77 000, respektive 90 000 kronor. Då är in-
stallationsbidraget för LTA-enheten med i beräkningen 
och hänsyn tagen till att Årsta Havsbads Samfällig-
hetsförening även i framtiden har hand om dagvatten-
hanteringen i området.

Med hjälp av följande diagram kan du beräkna din 
ungefärliga anläggningsavgift efter det att installations-
bidraget utnyttjats. Nedan följer ett exempel, med 
tillhörande uträkning markerad i diagrammet, för att 
illustrera hur diagrammet ska användas.

Exempel: En tomt har storleken 500 m2, och ska an-
sluta till vatten och avlopp. Den uppskattade anlägg-

ningsavgiften blev enligt diagrammet cirka 120 000 
kronor. 

Betalning av anläggningsavgifter görs när lednings-
systemet är utbyggt. Fastigheter vars förbindelsepunkt 
är beroende av ledningar i en närliggande senare etapp 
betalar när den närliggande etappen är färdigställd.

Kommunen kan även ställa upp med ett 10-årigt lån 
för anläggningsavgiften. Tänk på att detta lån bara 
gäller anläggningsavgiften och inte de kostnader som 
till exempel ledningsutbyggnad på fastigheten medför. 
Om du har frågor angående VA-lånet kan du kontakta 
Fredrik Celion på fredrik.celion@haninge.se

Kostnader
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Installera vattenmätare
När ledningarna anlagts och du har fått din förbin-
delsepunkt och servisledning ansluten till huvudled-
ningen är det dags för det sista momentet då Haninge 
kommun installerar vattenmätaren. 

Vattenmätaren mäter hur mycket vatten du använder. 
Mätaren hjälper dig också att upptäcka eventuella vat-
tenläckor. Om alla kranar är avstängda och vattenmä-
taren ändå snurrar så finns det troligen en läcka efter 
vattenmätaren.

Som fastighetsägare ska du också kontakta en entrepre-
nör som kan hjälpa dig att iordningställa en plats för 
en vattenmätare. Platsen ska vara i ett frostfritt ut-
rymme i till exempel bostadshuset, förråd eller garage. 
Mätaren får inte vara inbyggd utan ska vara lättåtkom-
lig för mätarbyten och avläsning.

Det finns också en möjlighet att fastighetsägaren (på 
egen bekostnad) anlägger en mätarbrunn vid tomt-
gränsen, i närheten av förbindelsepunkten. Frysrisken 
måste dock beaktas. Även en isolerad och uppvärmd 
vattenmätarlåda i anslutning till huset kan anläggas. 

Själva vattenmätaren installeras av kommunen när 
arbetet för platsen för mätaren är klart och godkänt.

Om man har vattenmätare i bostadshuset och vill 
kunna stänga av strömmen till bostadshuset under 
höst och vinter så måste vattenmätaren tas bort, så att 
den inte fryser sönder. För att undvika detta får man 
låta kommunen på hösten ta ner och på våren sätta 
upp vattenmätaren. Haninge kommun kan komma att 
erbjuda samordnad inhämtning och uppsättning av 
vattenmätare.  För att kunna ta bort vattenmätaren är 
det också bra att installera en tömningsventil som kan 
lufta ledningen och tömma den på vatten. 

Det finns även en möjlighet till ”vattenmätarlöst” 
abonnemang, som innebär att hushållet betalar en fast 
summa varje år. Permanentboende betalar för 200 m3/
år och fritidsboende 100 m3/år.

Fastigheter med egen vattenbrunn och indraget vatten 
i fastigheten behöver vara ansluten till spillvattennätet. 
I detta fall så monteras vattenmätaren på den egna 
brunnen och ligger till grund för debitering av enbart 
spillvatten.

När du sedan är ansluten till kommunens vatten- och 
avloppsnät kommer du att betala en brukningsavgift 
för vatten och avlopp.

Avgiften betalas sex gånger per år och är uppdelad i en 
fast och en rörlig del. 

Den rörliga delen baseras på den mängd vatten som 
hushållet förbrukar. För att kunna mäta hur mycket 
vatten som förbrukas ska en vattenmätare vara instal-

lerad. Ett alternativ till detta är att ha ett ”vattenmä-
tarlöst” abonnemang, som innebär att hushållet betalar 
en fast summa varje år. Permanentboende betalar för 
200 m³/år och fritidsboende för 100 m³/år. 

Kommunen tar inte ut avgifter för dagvattenhantering 
eftersom denna även framöver kommer att skötas av 
Årsta Havsbads samfällighetsförening.

Brukningsavgift för vatten och avlopp

Fastighetsägaren ansvarar för material och bekostar 
arbete med ledningsdragning på den egna tomten.

Det är svårt att ange en ungefärlig kostnad för led-
ningsutbyggnad på fastigheten. Det beror på vad du 

väljer att bygga, under vilken årstid arbetet utförs, 
byggkonjunktur, markförhållanden, egen arbetsinsats 
etc. 

Ledningsdragning på den egna tomten
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Exempel på placering av vattenmätare

Isolerad och uppvärmd  
mätarlåda

Mätarbrunn

Frostfritt utrymme i bostadshus
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Undvik onödiga stopp
Ett avloppssystem är känsligt för vad som spolas ned i 
toalett eller diskho. Tänk därför på att:

•	 Enbart spola ned kiss, bajs och toalettpapper i  
toaletten.

•	 Ha en sophink i badrummet för tops, våtservetter, 
bomull, snus, tamponger, kondomer m m.

•	 Torka ur fettet ur stekpannan med papper och 
släng det i papperskorgen innan stekpannan diskas

Skötsel
Kommunen ansvarar för drift och underhåll av LTA-
enheten. Viktigt att tänka på är att:

•	 Endast vatten från bad-, dusch-, tvätt-, disk- och 
toalettvatten får ledas till LTA-enheten. Inget regn- 
eller dräneringsvatten får anslutas.

•	 Det ska vara enkelt att ta sig fram till enheten.

•	 LTA-enheten inte får vara överbyggd och att  
marken runt enheten (inom cirka 1,5 m) ska vara 
fri från föremål och slutta ut från LTA-enheten.

Vid strömavbrott
•	 Vattendistributionen i området kommer att  

fungera som normalt.

•	 Eftersom LTA-enheten inte kommer att ha någon 
elförsörjning vid strömavbrott bör en tänka på att 
inte släppa ut så mycket spillvatten (till exempel 
inte tömma ett badkar) till LTA-enheten.

•	 Det går att installera en magnetventil på sin 

vattenledning. Vid ett avbrott i elförsörjningen 
stänger ventilen vattenleveransen till fastigheten 
och öppnar igen när strömmen kommer tillbaka.

Eltillförsel till LTA-enheten och uppvärmda  
ledningar bör inte stängas av under vintertid på 
grund av risk för översvämning av pumpen och 
frysning av rör. 

Fastighetsägaren kan bli ersättningsskyldig för uttryck-
ning och reparation om:

•	 Pumpen satts igen av sådant som inte hör hemma 
i ett avlopp.

•	 Det saknas larm eller om larmet inte fungerar.

•	 Skador uppstår på grund av att vatten släppts ut 
efter larm eller vid strömavbrott.

•	 LTA-enheten fryser.

Om LTA-enheten skadas p.g.a. ett strömavbrott som 
nätägaren orsakat kan du som fastighetsägaren kontak-
ta nätägaren och begära att få göra en skadeanmälan. 

Vattenfall AB: Frågor kring ersättning:  
tel 020-82 00 00, vardagar 9–17.

Om larmet går
Innan du ringer VA-jouren, kontrollera så att inte 
säkringen lösts ut.

Skötselråd för LTA-enhet

Haninge kommun, VA-jouren
08-741 28 97
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Anläggningsavgift –  en engångsavgift som betalas 
när kommunens VA-nät är utbyggt. Enligt lagen om 
allmänna vattentjänster ska fastighetsägaren betala 
avgiften för avloppsanslutning till det kommunala 
avloppsnätet även om fastigheten inte använder anslut-
ningen.

Anmälan – för att till exempel anlägga VA-ledningar 
och LTA-enhet på tomten krävs inte bygglov utan en 
anmälan. 

Bygglov – tillstånd för att bygga nytt, bygga till, 
bygga om eller för att ändra användning av exempelvis 
en byggnad. 

Fastighet – tomt med eller utan byggnad. 

Frischaktsavtal – överenskommelse om att spränga 
innanför fastighetsgränsen vid anläggande av förbin-
delsepunkt för VA.

Förbindelsepunkt – det ställe där fastighetens an-
slutning till kommunens VA-ledningar sker, vanligtvis 
0,5 m utanför fastighetsgräns. 

Förskjuten genomförandetid – innebär att 

fastighetsägare kan få bygglov först två år efter att 
detaljplanen vunnit laga kraft. Ansökan om bygglov 
i Årsta havsbad kan göras först den 20 mars 2015. 
Anledningen till det är att underlätta framkomligheten 
vid utbyggnaden av VA på de trånga vägarna i Årsta 
havsbad.

LTA – förkortning av lätt trycksatta avloppssystem och 
innebär att spillvattnet pumpas från fastigheten till det 
allmänna avloppsnätet. Pumpningen sker med en liten 
pumpstation som anläggs på fastigheten.

Servisledning – ledning för vatten och avlopp  
mellan den kommunala distributionsledningen och 
fastighetens förbindelsepunkt.

SMOHF – Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. 
Hanterar bland annat tillstånd för enskilda avlopp. 

Spillvatten – avloppsvatten som kommer från toa-
lett, dusch, disk- och tvättmaskiner. 

Vatten – renvatten som vi dricker, duschar och  
tvättar våra kläder i.

Haninge kommun: VA-kundtjänst:  
tel 08-606 82 38, arstahavsbad@haninge.se,  
www.haninge.se/arstahavsbad

VA-jouren: 
tel 08-741 28 97

Haninge kommun, Plan och byggcenter:  
tel 08-606 83 72, planochbyggcenter@haninge.se

Skandinavisk kommunalteknik hemsida:  
www.kommunalteknik.se

SRV återvinning AB, kundservice:  
tel 0200-26 46 00, kundservice@srvatervinning.se

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF): 
Service tel 08-606 73 00, miljokontoret@smohf.se

Vattenfall AB, frågor kring ersättning:  
tel 020-82 00 00, vardagar 9-17

Ordlista

Kontakt och information



Haninge kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Vatten och avlopp
136 81 Haninge

Tel: 08-606 82 38

E-post: arstahavsbad@haninge.se

haninge.se/arstahavsbad
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