
2016

              10-å
rs 

fu
n
ktio

n
sg

a
r
a
n
ti

             CE- M
ÄRKT AVLOPPSRENING - DIN SÄKERHET



2 |

Lagen kräver att du skall rena ditt av-
loppsvatten och ställer detaljerade 
krav på dig som fastighetsägare. 
Kraven finns dock av en orsak – för 
att skydda oss människor och natu-
ren kring oss. De tre bakomliggande 
aspekterna är smittskydd, miljöskydd 
och hushållning med naturresurser. 
Smittskyddet syftar till att undvika att 
avloppsvattnet sprider virus och bakte-
rier t ex till närliggande brunnar, grund-

vatten, badplatser eller vattendrag. 
Miljöskyddet handlar om minimering 
av belastning av organiskt material 
och näringsämnen som skadar våra  
sjöar och hav. Att hushålla med  
naturresurser betyder att återföra 
den näring som finns i avloppsvattnet 
till naturen. Den näring vi vill återföra 
kommer främst från maten vi äter 
och är samma näring som de väx-
ter och djur, som i framtiden blir vår  

mat, behöver för att växa. Den bästa  
avloppsreningen fångar alltså upp  

näringen i en form som är intressant för 
lantbruk att återanvända och släpper 
ut ett vatten som inte skadar vår natur.

Ej åtgärdade enskilda avlopp är 
den näst största källan ( 12 % ) 
till utsläpp av fosfor som över-
göder våra vattendrag

Varför måste vi rena avloppsvatten?

1. Kontakta din kommun
Kontakta din kommun och ta reda på om din fastighet ligger på mark 
med hög eller normal skyddsnivå samt vilka papper du behöver fylla i 
för att göra en ansökan / anmälan. 

2. Dimensionering
Enklast är att ta hjälp av en FANN Auktoriserad Entreprenör, som ofta 
erbjuder hjälp redan från planeringsstadiet hela vägen fram till en 
avloppsanläggning i drift. Annars följ instruktionen för perkolationsprov i 
hål som du hittar på sidan 7 i denna broschyr. 

3. Val av system
Beroende på din marks genomsläpplighet och din kommuns krav så har 
vi ett antal förslag på lösningar. Vi har lösningar för alla situationer. De 
vanligaste lösningarna hittar du på sidorna 4 – 5. 

4. Tillstånd och installation

Skicka in din ansökan till kommunen. Skicka med den typritning du får 

från oss och övrig information som din kommun kräver. Passa även på att 

prata med eventuella grannar så de får en chans att yttra sig. 

OBS! Arbetet med anläggningen får inte påbörjas innan du fått till-

stånd från din kommun.

Att anlita en bra entreprenör är viktigt för att allt ska bli rätt. Här har du två 

sätt att hitta en entreprenör nära dig:

•	 Våra auktoriserade entreprenörer hittar du på www.fann.se

•	 Kommuner har ofta en lista med avloppsentreprenörer

Guide till nytt avlopp

Du  står nu inför ett projekt som de flesta 
gör endast en eller ett par gånger 
i livet – att bygga eller byta ut en  
avloppsanläggning. Vi vill hjälpa dig 
så att projektet går så smidigt som  
möjligt och så att du får en funktions-
säker och lättskött anläggning. 

Vi på FANN jobbar med IN-DRÄN  
teknik och har i över 20 års tid levererat  
mer än 50 000 anläggningar. 
Tekniken är passiv. Det betyder att 

anläggningarna så långt som möjligt 
saknar rörliga delar, vilket gör att de 
är lättskötta och förmånliga.

Du börjar med att skapa dig en uppfatt-
ning om anläggningens storlek. Vi tar 
kostnadsfritt fram en dimensionering 
åt dig. Det enda underlag vi behöver 
är svaren på frågorna längst bak  
i broschyren samt att du skickar in 
några jordprov ( 3 × 1 dl ) från platsen 
där anläggningen skall hamna. Inom 
två veckor kommer du då att få en  
dimensionering samt rekommendation 
om vilka produkter du behöver köpa. 
Vill du så kan vi också rekommendera 

en entreprenör som kan utföra jobbet.

För att få bygga eller förnya ett  
avlopp behöver du tillstånd av kom-
munen. Det är miljö- och hälso-
skyddskontoret (MHK) du skall vän-
da dig till. Dimensioneringen du får 
av din entreprenör eller av oss skall 
bifogas ansökan. Grannars med- 
givande kan krävas i vissa fall. 
När kommunen beviljat dig tillstånd 
behöver du anlita en gräventreprenör. 
Våra produkter kan du t ex köpa av 
gräventreprenören eller i en VVS-affär.

Det ska vara lätt att göra rätt

För att du skall känna dig trygg 
får du 10 års funktionsgaranti 
av oss när du väljer en av våra 
anläggningar
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Tre generationer av teknik
Då man skapar en passiv och robust 
reningsanläggning tar man hjälp av 
jordens och avloppsvattnets natur-
liga bakterier och deras förmåga att 
bryta ner föroreningar – naturens 
egen reningsprocess. 

Med infiltrations- och markbäddsteknik 
skapas goda förutsättningar för mark-
ens bakterier att rena avloppsvattnet.
Infiltration betyder att avloppsvattnet 
långsamt får tränga ner i jorden medan 
det renas av bakterier. Samtidigt binder 
marken i sig fosfor. Det renade vattnet 
tränger därefter vidare ner till grund-
vattnet. 
En markbädd är en förstärkt infiltration 
med dränering. En markbädd anläggs 
där marken är så tät att den inte förmår 
transportera bort vattnet utan dränering.

FANN har i över 20 års tid jobbat med 
att optimera förhållandena för markens 
egen rening. Den så kallade IN-DRÄN 
tekniken (andra generationen) skapar 
stor yta för bakterier samtidigt som luft-
tillförseln är god. Efter mer än 50 000  
anläggningar har vi förfinat IN-DRÄN 
tekniken. I IN-DRÄN Biobädd 5 och 
IN-DRÄN Plus (tredje generationen) 
har vi ytterligare minskat anläggning-
ens storlek genom att standardisera 
och bygga in gruslagret. Vi jobbar helt 
enkelt med att optimera förhållandena 
för den biologiska processen. För dig 
betyder detta att reningsanläggningen 
blir mindre och lättare att installera. 
För samma totalkostnad som tidigare 
får du en mer kompakt anläggning med 
samma minimala underhållsbehov.

Nu tar vi steget inomhus och utökar 

vårt erbjudande för det kemiska re-
ningssteget att även omfatta fosforfäll-
ning med flockningsmedel. Enheten 
som är patenterad för inomhusbruk
säkerställer fosforreningen för hög 
skyddsnivå. Byte av medel samt ser-
vice sker inomhus på ett enkelt och 
smidigt sätt. Förfarandet stämmer väl 
överens med vår övriga ideologi att det 
skall vara snabbt, enkelt och säkert.

Avloppsvatten renas i tre steg

1. Mekaniska steget: slamavskiljaren
    separerar det som flyter och sjunker. 

2. Biologiska steget: bakterier renar syre-
    förbrukande ämnen som annars leder 
   till syrebrist i vattendrag samt kväve. 

3. Kemiska steget: fosfor avskiljs från 
    avloppsvattnet.  

GENERATION 3 IN-DRÄN PLUS
5 st IN-DRÄN Plus moduler, IN-DRÄN matta, 
spridarrör och avluftningsrör.
Yta (vid LTAR 30): 8 m2

GENERATION 2 IN-DRÄN
8 st IN-DRÄN moduler, 30 cm med fingrus 2-4 mm, 
spridarrör och avluftningsrör.
Yta (vid LTAR 30): 10 m2

GENERATION 1 TRADITIONELL INFILTRATION
Fördelningsbrunn, 2 st strängar med grus, spridarrör 
och avluftningsrör.
Yta (vid LTAR 30): 30 m2
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IN-DRÄN BIOBÄDD 5

BDT
Slamavskiljare SA 900 följt av den fabriksbyggda markbädden 
IN-DRÄN Biobädd 5, med provtagningsmöjlighet. Markbäddens 
yta är endast 3 m².
RSK 561 95 82

WC+BDT, hög skyddsnivå
CE-märkt anläggning. Fällningsenhet med flockningsmedel 
säkrar hög skyddsnivå (fosfor), slamavskiljare SA 4000ce följt 
av den fabriksbyggda markbädden IN-DRÄN Biobädd 5, med 
provtagningsmöjlighet. Markbäddens yta är endast 3m².

RSK 561 95 83

IN-DRÄN MARKBÄDD 5

BDT
Slamavskiljare SA 900 följt av 6 IN-DRÄN moduler på en 
grusbädd (fingrus 2-4) 5 x 4 m, djup 0,3 m. Efter bädden en 
utloppsbrunn för föreskriven provtagningsmöjlighet.
RSK 561 95 78

WC+BDT, normal skyddsnivå
Slamavskiljare SA 2000ce följt av 8 IN-DRÄN moduler på en 
grusbädd (fingrus 2-4) 5 x 5 m, djup 0,3 m. Efter bädden en 
utloppsbrunn för föreskriven provtagningsmöjlighet.
RSK 561 95 79

WC+BDT, hög skyddsnivå, fosforfälla
Slamavskiljare SA 2000ce följt av 8 IN-DRÄN moduler på en 
grusbädd (fingrus 2-4) 5 x 5 m, djup 0,3 m. Efter bädden en 
fosforfälla för att fånga fosforn. Provtagningsmöjlighet i fosfor-
fällan.
RSK 561 95 80

WC+BDT, hög skyddsnivå
Fällningsenhet med flockningsmedel säkrar hög skyddsnivå 
(fosfor), slamavskiljare SA 4000ce följt av 8 IN-DRÄN moduler 
på en grusbädd (fingrus 2-4) 5 x 5 m, djup 0,3 m. Efter bädden 
en utloppsbrunn för föreskriven provtagningsmöjlighet.
RSK 561 95 81

10-års funktionsgaranti på komplett paket

Markbäddar - när du inte kan infiltrera

10-års funktionsgaranti på komplett paket

EnkElt - snabbt - säkErt

Med våra kompletta avloppsanlägg-
ningar avsedda för ett hushåll (5 pe) 
är det enkelt att anlägga ett avlopp 
med säker funktion. Så säker att vi 
lämnar hela 10-års funktionsgaranti!



| 5

Infiltrationer - när du kan infiltreraMarkbäddar - när du inte kan infiltrera

IN-DRÄN INFILTRATION 5
Ltar ≥ 10

BDT
Slamavskiljare SA 900 följt av 6 IN-DRÄN moduler på en 
grusbädd (fingrus 2-4) 4 m, djup 0,3 m. Bäddens bredd styrs av 
LTAR-värdet.
RSK 561 95 75

WC+BDT, normal skyddsnivå
Slamavskiljare SA 2000ce följt av 8 IN-DRÄN moduler på en 
grusbädd (fingrus 2-4) 10 m, djup 0,3 m. Bäddens bredd styrs 
av LTAR-värdet.
RSK 561 95 76

WC+BDT, hög skyddsnivå
Fällningsenhet med flockningsmedel säkrar hög skyddsnivå 
(fosfor), slamavskiljare SA 4000ce följt av 8 IN-DRÄN moduler 
på en grusbädd (fingrus 2-4) 10 m, djup 0,3 m. Bäddens bredd 
styrs av LTAR-värdet.
RSK 561 95 77

Ltar  ≥15

BDT
Slamavskiljare SA 900 följt av 5 IN-DRÄN Plus moduler på en 
IN-DRÄN matta.Gruslagret inbyggt i modulerna! Infiltrationen är 
endast 1,3 x 6 m.
RSK 561 95 72

WC + BDT, normal skyddsnivå
Slamavskiljare SA 2000ce följt av 5 IN-DRÄN Plus moduler på 
en IN-DRÄN matta. Gruslagret inbyggt i modulerna! Infiltrationen 
är endast 1,3 x 6 m. 
RSK 561 95 73

WC + BDT, hög skyddsnivå
Fällningsenhet med flockningsmedel säkrar hög skyddsnivå 
(fosfor), slamavskiljare SA 4000ce följt av 5 IN-DRÄN Plus 
moduler på en IN-DRÄN matta. Gruslagret inbyggt i modulerna! 
Infiltrationen är endast 1,3 x 6 m.
RSK 561 95 74

IN-DRÄN PLUS INFILTRATION 5

10-års funktionsgaranti på komplett paket 10-års funktionsgaranti på komplett paket

Snålspolande toalettsystem Roslagen och infiltration 
med paket IN-DRÄN Plus Infiltration 5, BDT 
RSK Toalettsystem Roslagen: 561 84 23
RSK Paket IN-DRÄN Plus Infiltration 5, BDT: 561 95 72

SEPARERANDE SYSTEM
Uppsamling av WC-vatten 
samt infiltration av bad-, disk- 
och tvättvatten
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Bekymmersfri drift med service-
avtal

Vi utbildar markentreprenörer inom 
avloppsteknik för hållbara och funk-
tionella avloppsanläggningar som 
varken skadar vår hälsa eller vår 
miljö. Runt om i landet finns FANN 
Auktoriserade Entreprenörer som 

Ta hjälp av ett riktigt avloppsproffs
hjälper dig, ofta redan från plane-
ringsstadiet hela vägen fram till en 
avloppsanläggning i drift. På vår 
hemsida, www.fann.se, kan du en-
kelt söka efter närmaste FANN Auk-
toriserad Entreprenör.

En FANN Auktoriserad Entreprenör 
kan hjälpa till med perkolationspro-
verna för att konstatera om en infil-
trations- eller markbäddslösning är 
rätt val för just din fastighet.
 
Fosforfälla FT 503 med filter-
massa    
                                                                                          
Fosforfällan används tillsammans 
med markbädd och avskiljer fosfor 
som sista reningssteg innan det re-
nade avloppsvattnet hamnar i natu-
ren. Fosforfällan innehåller en säck 
med filtermassa som behöver bytas 
med ett till två års mellanrum. Tack 
vare högt pH-värde blir vattnet hy-
gieniserat. Den uttjänta filtermassan 
återvinns i kretslopp. Lösningen är 
helt passiv. Det finns inga rörliga de-
lar som kan gå sönder.

En avloppsanläggning från FANN 
är ett driftsäkert system som kräver 
minimal skötsel och tillsyn. För ett 
BDT-avlopp, eller ett WC+BDT-av-
lopp med normal skyddsnivå, är det 
enkelt: kommunen sköter tömning av 
slamavskiljaren, oftast en gång per 
år. 

Har du krav på hög skyddsnivå och 
därför någon form av fosforrening, 
är det några saker du behöver tänka 
på. För att reningen skall fungera 
som avsett och för att undvika onö-
dig belastning av anläggningen, är 
det viktigt att byte av det verksamma 
fosforfiltret eller flockningsmedlet 
sker när det ska. Med ett serviceav-
tal behöver du inte bekymra dig om 
detta - vi hjälper dig att hålla koll på 
din anläggning så att den alltid fung-
erar som den ska. Du kan lugnt ägna 

dig åt roligare saker än ditt avlopp!

Vilken typ av fosfor-
rening passar dig?

EkoTreat fosforfällningsenhet

Fosforrening med vår fällningsenhet 
och flockningsmedel är ett mycket 
enkelt och bekymmersfritt sätt att 
klara fosforreningen för hög skydds-
nivå. Fosforfällningsenheten place-
ras inomhus, tillsammans med en 
dunk flockningsmedel. Flocknings-
medlet gör att fosforn binds i slam-
avskiljaren. Detta ger en avlastning 
av bädden från såväl fosfor som en 
stor del organiskt material. 

Denna metod kan kombineras med 
såväl infiltrationer som markbäddar 
eller IN-DRÄN Biobädd 5.  

Serviceavtal EkoTreat fosforfällningsenhet

Vi erbjuder vi två varianter av serviceavtal - du bestämmer vilken service-
grad som passar dig bäst. 

Serviceavtal - ett basavtal som omfattar:
•	 Påminnelse om påfyllning av fosforfällningsmedel. Du beställer själv efter 

meddelande från FANN.
•	 FANN skickar funktionsintyg till kommunens Miljö-& Hälsoskyddskontor.
•	 Provtagning och analys görs på begäran (debiteras separat).

Serviceavtal Plus
•	 Automatisk leverans av fosforfällningsmedel direkt till dig - du behöver inte 

beställa.
•	 FANN skickar funktionsintyg automatiskt till kommunens Miljö- och Hälso-

skyddskontor.
•	 Fria reservdelar - om någon del inte fungerar som avsett, skicka in delen 

och få en ny i retur, utan kostnad.
•	 Provtagning och analys görs på begäran (debiteras separat).

Fullständiga villkor och avtal finns på vår hemsida, www.fann.se. Serviceavtal är 
ett krav för att FANNs unika 10-åriga funktionsgaranti skall gälla.

Utbytesavtal 
Fosforfälla FT 503

Säcken med filtermaterial skall by-
tas med ett till två års mellanrum. 
Filter bytet kräver kranbil, då säcken 
med filtermassa är tung. 

I samband med installationen kan 
du teckna ett utbytesavtal med 
Fosforfilter AB. I utbytesavta let in-
går bortforsling och hantering av 
använt filter samt installation av nytt 
filter. 

Kontakta Fosforfilter AB, www.fos-
forfilter.se, för aktuella villkor.



Den billigaste och mest lättskötta anläggnings-
typen är infiltration. För att veta om det går att in-
filtrera och hur stor infiltrationen skall vara behö-
ver du kontrollera markens genomsläpplighet, det 
vill säga hur väl vattnet tränger ner i jorden. Vet 
du redan att du skall ha markbädd/biobädd behövs 
inte detta test (se nedan).

KOSTNADSFRI DIMENSIONERING
Vi hjälper dig med dimensioneringen av din 
FANN avloppsanläggning. För att en infiltration 
ska vara möjlig behöver tre jordprover skickas in 
till oss enligt anvisningen. Du kan tjäna många 
tusen kronor på att göra detta kostnadsfria test!
Vill du ha hjälp med ett korrekt utfört jordprov, re-
kommenderar vi en FANN Auktoriserad Entrep- 
renör. Då får du dessutom en kontakt som kan 
utföra installationen på ett professionellt sätt. 

MARKBÄDD
Du kan enkelt själv kontrollera om infiltration inte 
är möjligt. Ta lite jord från marken och rulla mellan 
tummen och pekfingret. Går det att forma en 1 
mm tunn "lerkorv" är marken för tät för infiltration 
och du behöver en FANN markbädd. Därmed 
behövs inga jordprover. Fyll endast i blanketten 
och skicka in till FANN.

KONTAKTA DIN KOMMUN
Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret (MHK) 
i din kommun och ta reda på om din fastighet 
ligger i ett område med normal skyddsnivå eller 
hög skyddsnivå. Samråd även med kommunen 
om placeringen av anläggningen. 

DJUP PROVGROP
En djup provgrop behövs för att bestämma av-
ståndet till högsta nivå grundvatten och/ eller 
berg. Detta är ofta ett krav från kommunens 
miljö- och hälsoskyddskontor. Gropen ska vara 
minst 2 m djup. För IN-DRÄN och IN-DRÄN 
Plus ska avståndet mellan spridarrör och högsta 

grundvatten och/eller berg vara minst 1 m. För 
konventionella FANN infiltrationer och mark-
bäddar ska avståndet mellan schaktbotten och 
högsta grundvatten och/eller berg vara minst 1 
m. För IN-DRÄN Biobädd 5 får grundvattnet 
inte nå högre än underkant inloppsrör. OBS!   
P g a risken för sättningar skall inte den djupa 
provgropen grävas i det område moduler eller 
spridarrör hamnar, se även skiss ovan.

JORDPROVER (3 STYCKEN)
Gör tre provhål där anläggningen är tänkt att 
placeras, (se skiss). Markens egenskaper kan 
variera inom bara några meter, därför behövs tre 
provhål Observera att dimensionering endast 
görs om alla tre jordprover är inskickade. 
Gräv ner till strax under den tänkta schaktbotten 
(max 150 cm), som beror på marklutning samt 
slamavskiljarens och avloppsrörens djup. Ta ett 
jordprov (minst 2 dl) från varje hål, ca 5 cm under 
tänkt schaktbotten och lägg i varsin märkt påse. 
Ange provtagningsdjupet på påsarna. Hålen kan 
med enkelhet göras med hjälp av en jordborr.

Rita in hålens läge och den tilltänkta platsen för 
avloppsanläggningen på en tomtkarta eller skiss. 
Beskriv markens lutning (höjdkurvor), avstånd till 
brunnar, berg i dagen m m.

Skicka denna blankett tillsammans med en tomt-
karta/skiss samt tre jordprover till FANN (se 
adress nedan). FANN analyserar jordproverna 
för att bestämma markens genomsläpplighet 
(LTAR-värde). Du får en typritning på lämplig 
FANN avloppsanläggning tillsammans med an-
nan nödvändig information samt läggningsanvis-
ningar. Typritningen kan användas i din ansökan 
till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.

Vid intresse eller behov kan man även utföra per-
kolationstest direkt i hål. Detta är inte nödvändigt 
(jordprover inskickade till FANN räcker). Anvis-
ningen för perkolationstest i hål finns på www.
fann.se/Guide nytt avlopp/Dimensionering.

Ta jordprov här

max 30 cm
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DJUP PROVGROP

Provgropens djup      ..................... cm

Se stycket "Djup provgrop" till vänster för skyddsavstånd till 
högsta grundvatten och/eller berg.

KONTAKTUPPGIFTER 

..........................................................................................................
Namn
..........................................................................................................
Gatuadress
..........................................................................................................
Postnummer, ort
..........................................................................................................
Telefon
..........................................................................................................
E-post

Fastighetsanpassad avlopps-
ritning

OM FASTIGHETEN

..........................................................................................................
Fastighetsbeteckning

..........................................................................................................
Kommun

Antal hushåll         1 st        ...... st (flera hushåll)

Totalt antal personer i hushållet/hushållen ....................... st

Området har hög skyddsnivå   Ja Nej

Vi vill ha ett förslag med WC-anslutning  Ja Nej

Vi har ett stort badkar ( över 300 l )   Ja   Nej

Om ni har stort badkar;  hur många liter? ......................... l
(Finns flera badkar, ange totala volymen för båda, i liter) 

Finns vattenrening får den EJ kopplas till avloppsanläggningen. 
        
Om ni t.ex. har / bedriver restaurangverksamhet, stall, camping, 
golfklubb, verkstad ( oljespill ), catering eller storkök kontakta 
FANN för kompletterande frågor.

Ange eventuella önskemål om typ av FANN anläggning här:

.......................................................................................................

DET HÄR BIFOGAS

 Jordprov

 Tomtkarta/skiss (med provhål och höjdkurvor inritade)

  Eventuellt övriga noteringar

Ta jordprov här
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INFILTRATION ELLER MARKBÄDD? ENKELT ATT TA REDA PÅ! 
KOSTNADSFRI DIMENSIONERING

..........................................................................................................
Företag

..........................................................................................................
Namn entreprenör

..........................................................................................................
Telefon/e-post entreprenör

Om entreprenör är kontaktad, ange gärna entreprenörens kon-
taktuppgifter nedan:

Har ni anlitat en entreprenör?               Ja        Nej

EXEMPEL:
Hamnar blivande schaktbotten 45 
cm under marknivå, tas jordprov 
ut på 50 cm djup.

Schaktbotten

5 cm

Blivande infiltration/markbädd

Provhål 1 Provhål 2

Provhål 3

Gör den djupa
provgropen 
utanför området 
för bädden

På www.fann.se/Återförsäljare kan ni söka en FANN Auktoriserad 
Entreprenör i ert område.

2
01

4
-0

5
-0

5

Hitta din FANN Auktoriserad Entreprenör 
på www.fann.se/Återförsäljare



© 2016 FANN VA-teknik AB. IN-DRÄN® är ett registerat varumärke av FANN VA-teknik AB.

AVLOPPSRENING MED IN-DRÄN®

IN-DRÄN arbetar efter naturens principer. Riklig syretillgång i kombination med 
en rejält tilltagen biohud säkerställer funktionen och gör reningsprocessen mer 
effektiv. IN-DRÄN behöver lite utrymme och kan anläggas så gott som överallt.
 
TANKAR, BRUNNAR OCH SLAMAVSKILJARE I POLYETEN
Vi tillverkar bland annat låga CE-märkta och  typgodkända slamavskiljare och 
slutna tankar i rotationsgjuten polyeten. Produkterna av polyeten är stöttåliga 
och har lång livslängd. Vi har säkra leveranser tack vare tillverkning i egen 
fabrik i Sverige.

EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG FOSFORRENING 
När hög skyddsnivå krävs, effektiverar man avloppsanläggningens fosforrening. 
Vi erbjuder både fosforfällning inomhus och fällning med fosforfälla efter an-
läggningen.

Vår avdelning teknisk support dimensionerar din avloppsanläggning utan  
kostnad!  De svarar också på dina frågor om dimensionering, systemlösningar, 
processteknik och mycket annat. Vi har över 20 års erfarenhet av naturens egen 
reningsmetod – på ett vetenskapligt sätt.FANN VA-TEKNIK AB

Box 649
175 27 Järfälla

Tel:  08-761 02 21
Fax:  08-761 46 70
E-post: post@fann.se

www.fann.se
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FANN VA-teknik AB är ett expansivt miljöteknikföretag med fokus på enskilt av-
lopp. Vi är ett ledande företag på den svenska marknaden och ingår i FANN-
gruppen, med dotterbolag i Sverige, Finland, Norge och Polen. Vår mission är att 
medverka till en bättre vattenmiljö genom att leverera systemlösningar för enskilda 
avlopp.


