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Information om kommunalt VA i Ulmekärr - Villapump 
Ni får denna bilaga då Er fastighet enligt nuvarande bedömning kommer att behöva förses 

med villapump. 

Kommunen upprättar där det är möjligt sina spillvattenledningssystem som självfallsystem1, 

men på grund av topografin är detta inte alltid möjligt.  

Fall 1 – anslutning mot kommunalt tryckledningssystem 

Där ett konventionellt självfallsystem för ett område inte är möjligt upprättar Tanums 

kommun ett så kallat LTA-system2. Ett LTA-system är ett trycksatt avloppsystem där varje 

fastighet förses med en ”villapump” (en pumpbrunn med en pump). Notera att ledningen från 

huset till villapumpen fortsatt kommer att vara en självfallsledning.  

Där de kommunala ledningarna dit anslutning sker är ett tryckavloppsystem så äger, bekostar 

och tillhandahåller VA-avdelningen på Tanums kommun (VA huvudmannen) villapumpen, 

trots att den placeras inne på fastigheten. Fastighetsägaren är dock skyldig att upplåta plats för 

enheten. Fastighetsägaren står även för elförsörjningen till pumpen samt tillsyn och lättare 

underhåll (så som avspolning av pump och liknande). Kommunens VA-avdelning står för den 

typ av pumpunderhåll som kräver fack-kunskap, samt utbyte av pump vid behov. 

Figur 1 nedan visar ett exempel på hur bifogad kartbilaga kan se ut när anslutning av en 

fastighet sker till ett kommunalt tryckavloppsystem. 

 

Figur 1 Visar ett exempel på hur kartbilagan kan se ut när anslutning (av tryckledning) sker mot kommunal tryckledning. 

 
1 Rörledning anläggs med kontinuerlig lutning, vattnet rinner i lutningens riktning med hjälp av gravitationen. 
2 Lätt trycksatt avloppsystem 
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Fall 2 – anslutning mot kommunal självfallsledning 

I vissa enskilda fall kan det vara så att fastigheten ligger belägen på ett sådant sätt den 

kommer att behöva förses med villapump trots att det kommunala systemet till vilket 

anslutning sker är ett självfallssystem.  

Detta gäller fastigheter som ligger lågt i förhållande till den kommunala ledningsdragningen, 

vilket oftast är gatan.  

I dessa fall bekostar fastighetsägaren själv villapumpen, samt ombesörjer elförsörjning, lättare 

underhöll etc. enligt Fall 1.  

Där kommunens projektör gjort bedömningen att er fastighet troligen kommer att behöva 

villapump, trots att anslutning sker mot självfallsledning visas genom påskriften ”villapump” 

på bifogad kartbilaga. Ett exempel på hur detta kan se ut visas i Figur 2 nedan.  

Generellt gäller att lägsta tillåtna golvnivå där det finns invändigt avlopp (toalett, handfat, 

golvbrunn etc.), ska vara 30 cm över marknivån i anslutningspunkten. Kan inte kravet 

uppfyllas ska fastighetsägaren pumpa spillvattnet till anslutningspunkten. 

 

 

 
Figur 2 Visar ett exempel på hur kartbilagan kan se ut när anslutning sker mot kommunal självfallsledning, men där 

fastigheten troligen kommer att behöva pumpa spillvattnet till anslutningspunkten.  
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