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ATT TA HAND OM DIN PUMPSTATION

MITT ANSVAR SOM FASTIGHETSÄGARE 
Som fastighetsägare är du själv ansvarig för din pump. Om pumpen går sönder på grund av 
oaktsamhet får du själv stå för reparationskostnaderna/ny pump.

Avloppet ska användas på rätt sätt! I toaletten ska bara kiss, bajs och medföljande toalettpapper spolas ner.

• Blöjor, bindor, tops, tandtråd, kattsand, tvättlappar, kondomer, våtservetter med mera hör inte hemma i avloppet. 

• Spolning av kemikalier, färg, glykol kan också skada pumpens tätningar och även pumpstationen.

• Var försiktig om du använda en avfallskran i köket. Använd alltid rikligt med vatten för att spola partiklar i 
pumpstation.

• Använd diskmaskinen och tvättmaskinen endast när den är full för att undvika överdriven förbrukning av vatten.

• Fastighetsägaren ansvarar för att hålla locket till pumpstationen låst så att ingen person riskerar att falla ned i 
pumpsumpen.

Om pumpen går sönder på grund av att du spolat ner något felaktigt får du själv stå för alla 

kostnaderna, såsom arbetskostnaden för utryckning, transport och reparation.

BRA TIPS

Ha papperskorgar vid toaletterna för att undvika skräp i avloppet som kan orsaka stopp. 

Torka ur stekpannan med papper innan du diskar den eftersom fett orsakar stopp i ledningarna. Sortera pappret som 
matavfall.

Frityrolja och rinnande fett häller du i en PET-flaska som du slänger i soporna. 

Grus är skadligt för pumpen. Skölj därför inte av skor etc. så att grus hamnar i avloppet.
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SKÖTSELINSTRUKTION
REKOMMENDATIONER

• Spola ned pumpstationen samt pumpen med vatten två gånger per år för att avlägsna ansamling av fett.

• Sand, grus eller andra hårda material skall plockas ut.

• Kontrollera att elektriska anslutningar och automatikskåpet är fritt från korrosion eller fukt.

• Fastighetsägaren är ansvarig för att skydda pumpenhet och ledningar från frysning. Obs! Kom ihåg att slå på eventuell 
värmekabel inför vintern.

VID LÄNGRE TIDS FRÅNVARO

Om pumpstationen inte kommer att användas under en längre tid är det viktigt att du spolar igenom pumpstationen med 
färskvatten för att undvika sedimentering i ledningarna och uppkomst av dålig lukt. 

Spola en större mängd vatten i ett avlopp som är kopplat till pumpstationen till exempel genom att spola toaletten 
upprepade gånger samt öppna en tappkran och låt spola i en vask i cirka 15 minuter.

Låt strömmen till pumpstationen vara påslagen även när huset står tomt.

VID LARM ELLER STRÖMAVBROTT?
Vid larm ska du inte använda vatten förrän fastighetspumpstationen fungerar igen eftersom pumpsumpen annars kan bli 
överfull.

Undvik att spola toaletten, diska, tvätta, duscha, bada eller använda vatten på andra sätt.

Kontrollera att det går att komma fram till pumpenheten.

FELANMÄLAN
Uppstår ett larm på pumpstationen kan du under vardagar mellan kl 7.00-16.00 kontakta

vår kundtjänst på tel. 0300 52 12 10.

 

Under kvällar och helger gör du en felanmälan på: 

HTTP://WWW.SCANDIAPUMPS.COM/KONTAKT/FELANMALAN/


