Larmar din
pumpstation?
Fastighetspumpstationen som är nedgrävd på din tomt pumpar avloppsvatten, kiss, bajs och toalettpapper ut till det allmäna avloppsnätet. Om
något skulle bli fel så larmar den. Det finns tre olika larm.
Dags att byta batteri

När det surrar i larmdosan inomhus så är det dags för dig att byta
batteri i dosan.
Om du vill veta hur man byter
batteri kan du se det på
www.gastrikevatten.se

Det är strömavbrott

Det är hög nivå i tanken

Om det tjuter inne i larmdosan utan att det blinkar ute får
fastighetspumpstationen ingen
ström.

Om det tjuter inne och blinkar
ute på larmlampan är det
hög nivå i tanken. Då ska du
ringa Gästrike Vatten om svarar
dygnet runt: 020-37 93 00.
Vid larm ska du inte använda
vatten förrän fastighetspumpstationen fungerar igen. Undvik
att spola toaletten, diska, tvätta,
duscha, bada eller använda vatten
på andra sätt.

Då ska du kolla att
• alla säkringar är hela,

Så här funkar det
Fastighetspumpstationen
pumpar avloppsvatten, kiss,
bajs och toalettpapper vidare till
allmänna avloppsnätet.
Fastighetspumpstationen har en
tank och en pump som startar
när tanken är fylld till en viss
nivå.
Pumpen har en backventil som
hindrar avloppsvatten att tryckas
in i huset. Vid förbindelsepunkten till det allmänna nätet
finns också en backventil.

• att strömbrytaren är på,
• att det finns ström till pumpen.
Larmar det ändå ska du ringa
Gästrike Vatten 020-37 93 00.
Vid strömavbrott ska du inte
använda vatten förrän fastighetspumpstationen fungerar
igen. Undvik att spola toaletten,
diska, tvätta, duscha, bada eller
använda vatten på andra sätt.
När strömavbrottet är över så
startar pumpen av sig själv igen.
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Inför vintern
Låt strömmen till pumpen vara
på även när huset står tomt.
Om du inte ska vara i ditt hus
under vintern rekommenderar vi
att du häller i cirka 50 liter vatten
i tanken. Det ska vara kvar där
tills du använder vatten igen.

För att det ska fungera bra
Fastighetspumpen på din tomt behövs för att pumpa iväg ditt spillvatten
(avloppsvatten). Gästrike Vatten äger, ansvarar för och servar den.
Du har ansvar för att pumpen har det bra där den står och vi kommer att
behöva samarbeta en del.

• Larmen fungerar.
• Inte sånt som kan skada pumpen och ledningsnätet spolas
ner i toaletten eller hälls ut i
avloppet.
• Om det behövs värmekabel på
din servis (ledning) ansvarar
du som fastighetsägare för att
den fungerar och används.

Du som fastighetsägare
ansvarar om
• Pumpen skadas av yttre påverkan.
• Pumpen saknar el på grund av
kabelbrott eller trasiga
säkringar till larm/pump.
• Skador av att avloppsvatten
släpps på fast det larmar eller
är strömavbrott. Om pumpen
överfylls kan huset skadas.
• Reparation behövs för att
pumpen har satts igen av sånt
som inte hör hemma i avloppet.
• Servisledningen fryser, t ex om
en värmekabel inte är påslagen
på fastighetsägarens del av
servisledningen.
• Utryckning sker och felet
beror på dig.
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Bara kiss,
bajs och
toalettpapper
Spola inte ner skräp i toaletten.
Det kan ge stopp och avlagringar
i ledningar och i fastighetspumpstationen.
• Spola bara ner kiss, bajs och
toalettpapper.
• Frityrolja och rinnande fett
häller du i en PET-flaska som
du slänger i soporna.
• Torka ur fettet ur stekpannan
och grytan innan du diskar.
• Spola inte ner bindor, blöjor,
kläder, trasor, tops, sand eller
kakelfix i toaletten.
• Ställ gärna en skräpkorg i
badrummet.
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Gästrike Vatten underhåller och förnyar din
fastighetspumpstation
under förutsättning att

