
Dags för nytt

AVLOPPSSYSTEM?

FANN avloppssystem
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08-761 02 21  
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FANN avloppssystem

E N K E L T

Med avloppssystem från FANN behöver du 
inte ha avlopp som hobby. 

Ska du installera ett nytt eller åtgärda ett befintligt avlopp? 
Låt oss hjälpa dig – vi arbetar dagligen med frågor som du 
kanske stöter på en gång i livet! Vi hjälper dig med allt från 
planeringstadiet till en färdig avloppsanläggning i drift.
Surfa in på vår hemsida och gör vårt korta, enkla test för att 
få bättre koll på vilken anläggning som passar dig bäst. Du 
kan sedan välja att bli kontaktad direkt av en FANN 
auktoriserad återförsäljare nära dig. Snabbt, enkelt och 
bekvämt! 

Naturligtvis går det även bra att ringa in till oss på FANN 
(tel: 08-761 02 21) så hjälper vi dig hitta en lösning som är
skräddarsydd för just dina behov.

Så

är det

www.fann.se

FANN Start
www.fannstart.se

Kom igång med
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T R Y G G T

Det betyder att vi garanterar att reningen i din anläggning 
fungerar som den ska i minst 10 år framåt. 

Med nästan 30 år i branschen 
och 65 000 installerade  
system i Sverige, vågar vi  
påstå att vi har djup kunskap  
om och gedigen erfarenhet  
av avloppsvattenrening. 
Kunskaper och erfarenheter 
som vi byggt in i våra system. 
Skaffar du ett FANN 
avloppssystem vet du att du får ett väl utprovat och  
testat system som naturligtvis också är CE-märkt.  Med 
våra många år som marknadsledande i branschen är vi och 

våra produkter väl kända bland 
landets kommuner, vilket är 

en extra trygghet för dig när 
du ansöker om tillstånd för 
ditt avlopp. Vi finns alltid 
tillgängliga om du har 

några   funderingar   kring   ditt 
avlopp – både nu och en 

lång tid framöver. 

Alltid

för dig

www.fann.se

Informationen
från FANN var

välgrundad och de
anställda väldigt
kunniga. Det kändes
tryggt att köpa
avloppssystemet.

Sören Nytomt s.14

10
ÅRS FUNKTIONS-

GARANTI

När du köper en komplett FANN 
avloppsanläggning ger vi dig en 

funktionsgaranti som räcker hela 10 år!
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N A T U R L I G T

Ekologiska avloppssystem som verkligen 
fungerar. Våra system är en förbättrad 
version av naturens egna reningsmetod. 
Resultatet? Miljövänliga avloppssystem med 
minimala underhållsbehov.

Vi på FANN tror på en ekologisk 
rening i största möjliga mån och därför 
bygger våra system på naturens 
egna reningsmetod som vi sedan har 
förfinat och förbättrat. Materialet i våra 
tankar är polyeten som är ett material som håller mycket  
länge och dessutom är återvinningsbart. I produktionen 
tas allt spill till vara och återanvänds. Resultatet är mycket  
robusta och driftsäkra system, med minimala underhålls- 
behov. De flesta anläggningarna sköter sig själva, vilket  
betyder att det inte heller blir några stora, oväntade drifts-
kostnader.
 
Systemen fungerar lika bra vid fritidsboende som vid året-
runt boende då de klarar varierande belastning utan att  
funktionen och reningskapaciteten påverkas negativt. Helt 
enkelt ekologisk avloppsrening när den är som bäst!

Ett

val

Tryggt 
för dig,

  rent för 
  naturen!

www.fann.se
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N O R D I S K A
För

förhållanden
Klimatanpassat  så  in  i  Norden och när- 
producerat med tillverkning i Sverige.  
Systemen är utvecklade och testade för vårt 
nordiska klimat – funkar året runt!

FANN avloppssystem är utvecklade och testade för vårt 
nordiska klimat. Du kan förlita dig på att ditt FANN avlopp 
fungerar år ut och år in, lika bra en het sommardag som vid 
sträng kyla och djup snö. 

Vi tror på närproducerat!
Tack vare att våra            
produkter tillverkas i
Alunda utanför Uppsala 
finns vi nära vår marknad 
och användarna av våra produkter. Du behöver inte vänta på 
att produkterna skall färdas en lång transportsträcka – de 
finns redan nära dig! Vi på FANN värnar om miljön och ser 
mycket positivt på närheten till  vår fabrik i Alunda som också 
spar på miljön i form av kortare transporter.

Med tillverkning 
i Sverige är vi 

alltid nära användarna 
av våra produkter.

www.fann.se



Vårt erbjudande är enkelt – vi löser dina avloppsproblem!  Vi 
har marknadens bredaste utbud och har samlat produkterna 
i fyra system som kan varieras och skräddarsys för just dina 
behov. Du får exakt den lösning som är bäst för dig - varken 
mer eller mindre.!

Ta hjälp av tjänsten FANN Start på vår 
hemsida för ett förslag på system som 
kan passa dig.

Vi hjälper dig sedan vida-
re tillsammans med en FANN  Auktoriserad entrepre-
nör. Då får du det absolut bästa och mest prisvärda  
systemet för just din fastighet och de eventuella tillbehör som 
just du behöver. Med skräddarsydda lösningar betalar du 
bara för det du verkligen behöver!

Fyra lösningar - otroligt många möjligheter. 
Vi skräddarsyr ditt avlopp så det passar        
perfekt för din fastighet och dina behov. 

S KRÄD DAR SYTT
för dina behov

Avlopp

Betala
inte för 

mer än du 
behöver!

www.fann.se

FANN avloppssystem
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KRETSLOPPSANPASSAT OCH ENKELT
FANNs separerande system där 
toalettvattnet samlas i en sluten tank 
och bad-, disk- och tvättvattnet leds i  
separata rör till reningen. Systemet 
kombinerar komfort för dig och det 
bästa för miljön.  
 
BDT-vatten är enkelt att rena och du kan 
fritt välja mellan FANN Biobädd,
FANN IN-DRÄN Plus eller FANN Ori-
ginal. Reningen sköter sig själv och 
kommunen tömmer slamavskiljaren.
 
Toalettvattnet som innehåller den 
mesta näringen och nästan alla smitt-
ämnen samlas i en sluten tank och tas 
om hand av kommunen. Det finns slut-
na tankar från 3 m3 till 46 m3.
 
Toalettsystem Roslagen är en vakuum-
toalett som endast använder 0,5 l 
per spolning. Investeringen betalar  
tillbaka sig då du slipper fem av sex 
tanktömningar. Du spar både på  
plånboken och miljön.

1 0 - Å R S  F U N K T I O N S G A R A N T I  P Å  A L L A  V Å R A  S Y S T E M

FANN Separerande system

• Lättskött
• Spar pengar och miljö
• Bara BDT-vattnet renas 

på tomten
• Spara ytterligare med 

snålspolande vakuum- 
toalett

• Kretsloppsanpassad

Hög
skyddsnivå

MILJÖ

Hög
skyddsnivå

HÄLSA

Alla lösningar går att anpassa för ditt behov 
Välj utförande för enbart BDT-vatten eller med toalettvatten för normal eller hög 
skyddsnivå gällande miljö. Alla våra system uppnår hög skyddsnivå gällande  
hälsa, vilket betyder att badvattenkvalitet uppnås.
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BIOBÄDDEN FUNKAR ÖVERALLT
Biobädden är liten och kompakt  
och fungerar överallt. Det finns  
modeller för blandat avloppsvatten   
eller för bara bad-, disk- och tvättvatten. 
Hög skyddsnivå uppnås.
 
IN-DRÄN Biobädd är en fabriksbyggd 
markbädd - en markbädd på burk. Den 
kombinerar det bästa med traditionella 
minireningsverk och infiltrationer. Tack 
vare det är skötseln enkel och det 
passar bra också på fritidsboenden.  
Driftskostnaden på hög skyddsnivå  
är 30 procent lägre än för det  
genomsnittliga minireningsverket. 
Reningsresultaten är enastående 
och badvattenkvalitet uppnås utan  
extra efterpolering.
 
FANN Biobädd är ett tryggt och eko-
nomiskt val! 

1 0 - Å R S  F U N K T I O N S G A R A N T I  P Å  A L L A  V Å R A  S Y S T E M

FANN Biobädd

• Passar överallt
• Godkänt i alla kommuner
• Även kostnadseffektiv BDT-

variant
• Lägsta driftkostnaden 

bland minireningsverk
• Kräver inga servicebesök
• Kräver liten yta
• Kan kombineras med 

FANN separerande system

FANN är billigare i drift på hög skyddsnivå
Tack vare enkelheten i våra produkter är driften 
30 procent, alltså 2000 kr, billigare per år än för den 
genomsnittliga produkten på hög skyddsnivå. 

Hög
skyddsnivå

MILJÖ

Hög
skyddsnivå

HÄLSA

Spara 30%
på driften 

 varje år!



DÄR NATUREN HJÄLPER DIG
FANN IN-DRÄN Plus är en 
fabriksbyggd infiltrationsanläggning. 
Där naturen tillåter är en modern  
infiltration det naturliga valet, skonsamt  
för miljön och lättskött. Anläggningen 
kan anpassas för hög skyddsnivå.

Tack vare det standardiserade fa-
briksbyggda systemet är IN-DRÄN 
Plus-bäddens yta bara 8 m2 jämfört 
med 30 m3 i en gammaldags infiltra-
tion. Det går även att infiltrera i tätare 
marker (LTAR ≥15). 

Hela den fabriksbyggda bädden  
levereras på en pall. Med andra ord 
slipper du krångla med dyra grus-
frakter. Perfekt om anläggningen 
ska installeras på en mer otillgänglig 
plats, t ex ute på en ö eller trång träd-
gårdstomt. IN-DRÄN Plus är ofta det 
förmånligaste alternativet.

Kontakta oss så hjälper vi dig ta reda 
på om FANN IN-DRÄN Plus är lös-
ningen för dig med hjälp av ett jord-
prov – helt kostnadsfritt! 

1 0 - Å R S  F U N K T I O N S G A R A N T I  P Å  A L L A  V Å R A  S Y S T E M

FANN IN-DRÄN Plus

• Helt passivt system! 
• Kompakt lösning
• Grusfri bäddinstallation
• Kostnadsfritt jordprov
• Kan kombineras med FANN 

separerande system

Hög
skyddsnivå

MILJÖ

Hög
skyddsnivå

HÄLSA

Normal
skyddsnivå

MILJÖ

LTAR (Long Term Acceptance Rate) är ett värde  
för långtidsbelastning som anger det antal liter  
av slamavskilt spillvatten som marken släpper  
igenom per dygn. Mäts genom ett jordprov 
och används för att dimensionera en avlopps- 
anläggning.

Ring gärna oss!
08-761 02 21 så hjälper vi 
dig att komma igång, vi har 
svar på nästan allt! 



ORIGINALET SOM STÅR SIG
FANN Original bygger på den populära  
IN-DRÄN-tekniken, som ger robusta  
och driftsäkra system på liten yta. 
Anläggningen kan anpassas för hög 
skyddsnivå.

För ett kvarts sekel sedan lanserade 
vi IN-DRÄN-modulen på den svenska  
marknaden. Då revolutionerade  
modulerna avloppsvattenreningen med  
sin överlägsna utformning. Ingen  
annan lösning har lika väl dokumenterad  
funktion. Fortfarande är IN-DRÄN 
överlägsen i funktion och prestanda 
bland på marknaden förekommande 
moduler och kassetter. 

FANN Orginal är det traditionella  
valet. Modulerna i bädden är fabriks-
byggda, medan markentreprenören 
behöver hitta en lämplig gruskvalitet 
för att färdigställa anläggningen lokalt. 

1 0 - Å R S  F U N K T I O N S G A R A N T I  P Å  A L L A  V Å R A  S Y S T E M

FANN Original

• Det traditionella valet
• Väldokumenterad funktion
• Kan kombineras med 

FANN separerande system

Hög
skyddsnivå

MILJÖ

Hög
skyddsnivå

HÄLSA

Normal
skyddsnivå

MILJÖ

IN-DRÄN Max
Systemen är skalbara. Vi erbjuder lösningar för alla avlopp  
utanför kommunens nätverk – byar, privata näringar,  
industrianläggningar eller samfälligheter går att lösa.

12



BEKYMMERSFRI

Vårt fokus är att göra driften av våra system 
så enkel som möjligt. Du vill ju inte ha avlopp 
som hobby!

En avloppsanläggning från FANN är alltid ett driftsäkert    
system som kräver minimal skötsel och tillsyn. Då du bara  
renar bad-, disk och tvättvatten eller om du renar toalett- 
vatten på ett område med normal skyddsnivå, sköter  
anläggningen sig själv. Kommunen sköter tömning av slam- 
avskiljaren, oftast en gång per år.
 
Om du renar toalettvatten på 
ett område med hög skyddsnivå  
krävs effektiverad fosforrening. 
Det betyder att det monteras en  
fällningsenhet som sitter inne i huset eller en fosforfälla 
i trädgården. Nu finns några saker att tänka på, men oroa 
dig inte, vi hjälper dig. Det är inte mer att göra än att byta 
fällningsmedel eller fosforfilter så att anläggningen alltid  
fungerar som den ska. Du kan lugnt ägna dig åt roligare  
saker än ditt avlopp.
 
Tack vare enkelheten i våra produkter är driften 30 procent,  
alltså 2000 kr billigare per år än den genomsnittliga  
produkten på hög skyddsnivå. 

drift

www.fann.se

FANN avloppssystem

Spara 30%
på driften 

 varje år!

13
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S K Ö T E R  S I G

Strax utanför Kil i Värmland 
huserar Sören och Ingvor 
Nytomt från maj till september.
Huset är beläget i en sluttning
 framför en sjö – vilket ger 

fantastisk sjöutsikt men också en något   
problematisk situation för avlopps- 

installationen. Det var viktigt att hitta ett system som gick 
att lita på. Efter att ha sökt igenom internet fastnade  
Sören för FANN:s system och ringde in till företaget. 
– Den information jag fick från FANN var välgrundad och 
de anställda jag pratade med verkade väldigt kunniga. Det 
kändes tryggt att köpa avloppssystemet, berättar Sören.

Efter att ha gjort ett jordprov bestämde sig Sören, i samråd  
med FANN, för en Biobädd för BDT-vattnet  
och sluten tank för WC. Han hittade sedan en FANN  
auktoriserad entreprenör.
– Det var skönt med en lokal entreprenör som känner till 
orten och omgivningen. Efter att ha hittat honom behövde 
vi inte göra någonting – han fixade allt, säger Ingvor.

Installationen gjordes 2008 och fungerar nu – 11 år senare 
– precis lika bra som den gjorde då. Inte ett enda service-
besök har behövts. Då anläggningen är placerad under en 
terrass var Nytomt i början rädda för att det kanske skulle 
lukta från avloppet. Men rädslan visade sig vara obefogad.
– Jag trodde först att jag skulle behöva installera en 
backventil för att minska eventuell lukt, men jag behövde 
aldrig göra det. Det har inte luktat alls, säger Sören. 

På den vackert blommande tomten finns knappt några spår 
av avloppet. Lock och avluftningsrör är nästan helt dolda 
eller smälter in bland gräset. Att avloppssystemet placerats 
i en sluttning verkar inte heller ha påverkat omgivningen. 
– Under alla elva åren har jag inte märkt av någon ökad 
växtlighet eller liknande. Avloppet fungerar precis som det 
ska, konstaterar Sören nöjt. 

Avloppet

 självt

Sören Nytomt har FANN Biobädd och sluten tank för WC

www.fann.se

Biobädd och sluten 
tank

Inte ett enda 
servicebesök 

har behövts på alla 
elva åren.
Sören Nytomt

FANN INTERVJUAR
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Sören Nytomt har FANN Biobädd och sluten tank för WC

B E K V Ä M T

Anders Rickmer trivs bra i sin stuga i Väddö bortanför 
Norrtälje. Speciellt nu när han inte längre behöver  
använda utedasset. För Anders och hustrun Ulrika  
var det viktigt med en hållbar och bekväm avlopps- 
lösning. De valde därför att installera ett FANN 
separerande system bestående av FANN Biobädd för 
BDT-vattnet samt Toalettsystem Roslagen – den 
snålspolande vakuumtoaletten med sluten tank för 
toalettvattnet. 
– När barnen kommer hit vill jag att de ska tycka att det är 
bekvämt och ungefär som hemma, därför valde jag vakuum-
toaletten, säger Anders. 

Anders bestämde sig för FANN:s 
system efter att ha pratat med lite 
olika leverantörer och efterforskat på  
nätet. Han hittade en lokal, seriös 
entreprenör som varit verksam i nästan 
30 år och är FANN auktoriserad. Då 
var beslutet klart.
– För mig är det viktigt att entreprenör 
och leverantör har funnits här länge. Ju  
längre erfarenhet, desto större kunskap.

Runt om i trädgården och på fönsterbrädorna i stugan  
blommar det för fullt. Det växer grönsaker, frukt och bär 
lite här och där på tomten. Merparten har Anders planterat 
själv. Han tycker att det är viktigt att vara snäll mot naturen 
omkring sig. Vilket avlopp man har ger stor påverkan.
– Det som släpps ut i naturen som renat – det kan faktiskt
få vara riktigt rent, säger han och pratar vidare om hur      
Biobädden renar BDT-vattnet till badvattenkvalitet. 

Just nu används stugan som fritidsboende men Anders   
berättar att det kan komma att ändras i framtiden, vilket 
var något familjen tog hänsyn till när de valde sin avlopps- 
lösning.
– Någon gång kanske man flyttar hit och då är det skönt att 
allt redan är förberett, säger han.

Det är

att vara miljövänlig

Anders Rickmer har Toalettsystem Roslagen och FANN Biobädd

www.fann.se

När
barnen 

kommer hit 
vill jag att de 
ska tycka att 
det är nästan 
som hemma.
Anders Rickmer

FANN Separerande system: 
Biobädd och Toalettsystem 
Roslagen

FANN INTERVJUAR
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S Ä K E R T

Mitt i den sörmländska idyllen, 
i ett rött hus med vita knutar 
och granne med hästhagen bor 
Margareta och Roland Eriks-
son sedan 40 år tillbaka.  Under 

åren har Roland funderat en hel del kring 
sitt avlopp. 

–  Vi behövde ha en säker lösning, särskilt med tanke på att 
vi tar vårt dricksvatten från egen brunn på tomten, berättar  
Roland. Samtidigt ville vi ha en lösning som sköter sig själv - 
att pyssla med avloppet är inget för oss!

Roland gjorde en del efterforskningar på internet och  
jämförde de olika lösningar som finns på marknaden.
– På FANNs hemsida hittade jag filmen om FANN Biobädd 
och tyckte det verkade vara en smidig lösning som klarade de 
tuffaste reningskraven. Till skillnad från många andra jämför-
bara system verkade det vara så enkelt, utan en massa krav 
på skötsel och kostsamma servicebesök. När vår entreprenör 
på orten dessutom rekommenderade just en FANN Biobädd 
var det inte svårt att bestämma sig.

Därifrån har entreprenören tagit hand om allt, från ritningar 
och kommunkontakt till installation och driftsättning av det 
färdiga systemet. Något som paret uppskattat:
– Då behövde inte vi sätta oss in i minsta detalj och bli  
avloppsexperter själva! 

Eftersom tomten inte medger en lösning med självfall,  
pumpas avloppsvattnet från huset till biobädden, som paret 
knappt märker av då den är diskret placerat längst bort i träd-
gården. Nu har det gått ett fyra sedan installationen och paret 
Eriksson är nöjda över förväntan.
– Det fungerar bra  – aldrig ett stopp – och det enda vi behöver  
komma ihåg är att byta dunken med fällningsmedel. Den har 
vi i tvättstugan så vi ser direkt när det är dags att ta hem en 
ny dunk. Enklare kan det inte bli, säger de belåtet. 

Renar 

och bekvämt

www.fann.se

Med eget 
dricksvatten 

är ett säkert avlopp 
extra viktigt
Roland Eriksson

Roland Eriksson har ett FANN Biobädd

Fredrik Karlsson och Elin Ericsson har två IN-DRÄN Max markbäddar på gården.

FANN Biobädd

FANN INTERVJUAR
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Roland Eriksson har ett FANN Biobädd

F L E X I B E L T
Vi valde

för framtiden

www.fann.se

Systemen 
kan växa 

med verk- 
samheten. 
Fredrik Karlsson

Fredrik Karlsson och Elin Ericsson har två IN-DRÄN Max markbäddar på gården.

I ett vackert jordbrukslandskap, på en gård med anor sedan 
1500-talet, ligger Hökärr Såg och Hyvleri. Idag finns det inte 
längre några djur på gården, utan det är framförallt bygge 
av små timmerhus och hyvleriverksamheten som sysselsätter 
nio personer. På gården finns också flera bostadshus, kontor 
och personalutrymmen.

– I samband med att det var dags att se över den gamla  
avloppslösningen bestämde vi oss för att ta ett helhets-
grepp, berättar Fredrik Karlsson, arbetsledare på företaget.  
Kommunen hade ställt krav på hög skyddsnivå, så någon 
form av extra fosforrening behövde vi. Vi har ett nära sam- 

arbete med en lokal entreprenör 
som varit verksam länge och som 
vi litar på till 110%. Entreprenören, 
som är FANN Auktoriserad, gjorde  

platsbesök tillsammans med FANN.  
Därefter kunde de skräddarsy den perfekta 
lösningen för oss.

Lösningen i det här fallet var IN-DRÄN Max. 
– Det var jätteflexibelt. I vårt fall blev det bäst med två stora 
markbäddar: en för boningshuset och verksamheten, samt en 
för de övriga fyra fastigheterna som hör till gården. EkoTreat  
fällningsenhet tar hand om den extra fosforreningen så 
att ingen fosfor släpps ut i närliggande vattendrag och  
belastar naturen. 
I systemen har man tagit höjd för att kunna koppla på  
ytterligare fastigheter i framtiden. Nu har man flexibla och 
driftsäkra avloppssystem som kan växa med verksamheten 
på gården. Trots att det är stora system, är de gröna locken i 
gräset det enda som visar på att de finns där.

– Vår släkt har bott och verkat på den här gården i fem  
generationer, säger Elin Ericsson, som är uppvuxen på  
gården och nu arbetar i familjeföretaget. Det känns bra att ha 
gjort investeringen i säkra och bra avlopp med tanke på våra 
barn och framtida generationer här.

IN-DRÄN Max

FANN INTERVJUAR
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FA N N - TA S T I S K
En

historia

Freds intresse för VA-teknik började när han studerade 
på KTH i Stockholm. Redan under studietiden startade 
han ett konsultföretag där han hjälpte personer med     
avloppsinstallationer.

Freds testmetod är europeisk standard
Fred uppfann en metod att testa slamavskiljare där man 
använder plastkulor istället för riktigt slam. Det innebar 
att man kunde genomföra test utan att riskera att bli sjuk 
av virus eller bakterier från slammet. 1982 blev Freds         
metod europeisk standard och kort därpå utsågs Fred till 
Sveriges representant i den europeiska standardiserings-
organisationen CEN (Comité Européen de Normalisation) 
i arbetet med att utarbeta en gemensam standard för  
avloppsvattenrening. Ett uppdrag han hade under många 
år.

Freds fokus på reningsprocessen ledde till en slamavskiljare 
som inte såg ut som övriga i branschen.
– Det viktigaste var att slamavskiljaren skulle fungera   
galant utan att kräva mekanisk hjälp. Våra avloppssystem 
bygger på en biologisk reningsprocess och är själv-      
gående. 

Idag är FANN en del av miljöteknikkoncernen 
Northern Environmental and Water Solutions 
(NEWS) med många anställda runtom i 
Europa. Men allt började med en student på 
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) vid namn 
Fred Nyberg.

www.fann.se
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Det var också Fred som introducerade IN-DRÄN-
modulen på den svenska marknaden. Via en kontakt i USA 
fick han höra om tekniken och såg genast potentialen 
i IN-DRÄN. Sedan dess har tekniken vidareutvecklats 
och IN-DRÄN-modulen är idag ledande bland infiltrations-
moduler och kassetter. Det lilla familjeföretaget på två 
personer – han själv och hans fru, fick nu allt fler anställda. 
Idag är FANN marknadsledande och en del av en större 
koncern. 

På frågan om det inte var skrämmande att gång på gång 
vara först med något på marknaden svarar han nej. 
– Efter att jag testat att allt funkade precis som det skulle 
var det bara att köra! Jag har aldrig bromsat utvecklingen 
av vare sig reningstekniken eller företaget. Jag vill att 
FANN ständigt ska fortsätta utvecklas. Vi har funnits på 
marknaden i mer än ett kvarts sekel och vi blir kvar här 
minst lika länge till. 

Jag har aldrig bromsat 
utvecklingen av vare sig renings-

tekniken eller företaget. Jag vill att 
FANN ständigt ska fortsätta utvecklas. 
Vi har funnits på marknaden i över 
ett kvarts sekel och vi blir kvar minst 
lika länge till.

 - Fred Nyberg

www.fann.se
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Kontakta oss :

FANN avloppssystem

FANN VA-teknik AB är ett svenskt marknads- 
ledande företag inom avloppsvattenrening 
och en del av miljö- och teknikkoncernen  
Northern Environmental and Water  
Solutions AB, med verksamhet i Norden  
och centrala Europa. Vi vill bidra till
bättre hälsa och miljö genom att 
leverera avloppslösningar för fastigheter 
som inte är anslutna till kommunalt
vatten och avlopp. I koncernen 
arbetar vi med hela kedjan från produkt-
utveckling via tillverkning till försäljning.

FANN arbetar aktivt med kvalitet och miljö 
och är certifierade enligt de nya standarderna 
ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015.
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