Avloppsproblem, sid 1
Det är stopp i
toastol/handfat/golvbrunn, eller
det ”kluckar”.

Min avloppspump fungerar, men:
-Låter annorlunda
-Verkar jobba hårt
-Går oftare än vanligt
-Start/Stopp/Start upprepat

FLERA GRANNAR HAR BLINKANDE
RÖDA LAMPOR!

Detta är oftast inget som ska
felanmälas till VA nätägaren, du
har stopp i din egen anläggning,
på vägen ut mot
avloppspumpstationen.

Det kan vara fel på din
avloppspumpstation, felsökning
bör utföras. Felanmäl,
kostnaden bärs troligen av dig
själv

Felet är på stamnätet, felanmäl,
kostnaden bärs högst troligt av
nätägaren

Avloppsproblem, sid 2

Pump startar:
Fortsätter inte att gå efter att
grå knapp släppts, tömmer inte
och släcker inte larmlampan

Det kan vara fel på din
avloppspumpstation, felsökning
bör utföras. Felanmäl,
kostnaden bärs troligen av dig
själv

Felet kan vara ute på
stamnätet. Felanmäl,
kostnaden bärs troligen av
nätägaren
Min röda larmlampa blinkar, vad
jag vet så är det bara hos mig.

Tryck på den grå knappen, finns
på automatiklådan i den gröna
tanken (under det locket),
max 10 sek

Observera!!!
När den röda larmlampan börjar blinka så finns det
ytterligare ca 4-500 liter att fylla upp i tanken, sedan
rinner det över kanten och ut i gräsmattan! Om man har
en golvbrunn i huset som ligger lägre än locket på
pumpstationen så riskerar man att spillvatten kommer
upp där (detta är ganska ovanligt och berör nästan bara
de som har källare).
Att hålla nere vattenförbrukningen för att få hjälp på
ordinarie arbetstid är den absolut bästa och billigaste
lösningen!

Pump startar:
Tömmer tanken och den röda
larmlampan slocknar. Klart/Ok

Pump startar inte:
Kontrollera säkringen och ev
jordfelsbrytare i elcentralen.

Kontrollera att pump startar,
stannar och att lampan
slocknar. Klart/Ok

Vattenproblem
Jag har dåligt tryck/flöde på
vattnet

Prova på flera tappställen i
huset

Det är dåligt tryck/flöde i hela
huset

Detta är kontrollerat och
säkerställt

Det är bara på ett ställe, eller i
delar av huset jag har dåligt
tryck/flöde

Troligen fel på stamnätet för
vatten. Felanmäl

Det är troligen fel i din egen
anläggning/rörsystem. Rengör
silen i kranen/tappstället etc.
Ok

Vattnet är missfärgat/det
kommer mycket luft när jag
spolar vatten

Spola en längre stund och i
flera tappställen

Har din rörinstallatör mätt
inkommande tryck och ställt in
trycket på tryckreduceraren i
vattenmätarbrunnen?

Fortsatta missfärgningar/luft

Sätt att felanmäla och få hjälp
Alternativ 1
Jag vill ha hjälp men anser att jag
kan invänta att felanmäla till
nästa ordinarie arbetsdag. Under
tiden håller jag nere
vattenförbrukningen så att
stationen inte svämmar över.

På ordinarie arbetstid:
Vallebygdens Energi,
0511 645 20

Alternativ 2
Jag vill ha hjälp men anser att jag
kan felanmäla tidig kväll eller
dagtid på helg. Under tiden håller
jag nere vattenförbrukningen så
att stationen inte svämmar över.

Vardagar kväll/natt, helg hela dygnet:
Ring Vallebygdens via SOS Alarm,
031 334 11 11

Alternativ 3
Jag behöver akut hjälp och kan
inte vänta (ex. om man bedriver
verksamhet). Jag kan inte styra
vattenförbrukningen eller måste
av annan anledning ha hjälp.

Ring Vallebygdens via SOS Alarm,
031 334 11 11

Fri telefonsupport.
Hjälp på plats enligt Vallebygdens
aktuella taxor under normal arbetstid

Telefonsupport enligt taxa
Hjälp på plats enligt Vallebygdens
aktuella taxor + tillägg för
kväll/natt/helg
Debitering per påbörjad halvtimme

Telefonsupport enligt taxa
Hjälp på plats enligt Vallebygdens
aktuella taxor + tillägg för
kväll/natt/helg
Debitering per påbörjad halvtimme

