Enskilt avlopp med
10 års funktionsgaranti

Dags för nytt
enskilt avlopp?
Vi hjälper dig från start till mål

Vill du göra det enkelt för
dig själv?
Jag vill göra det enkelt för mig och läser endast
nästa sida för att sedan höra av mig till FANN.
Jag vill både veta mer och möjligen även göra mer
jobb själv, så därför läser jag hela broschyren.
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Dags för nytt enskilt avlopp?

Enskilt Avlopp All Inclusive
är som det heter. Allt ingår.

Rätt system

Pålitlig entreprenör

Underhållsfritt ägande

Vi hjälper er med rätt system för ert
behov och situation. Naturligtvis också
med typritning, dokumentation och
ansökningar vid behov. Du behöver
inte kunna själv.

Självklart har vi rätt installatör för ditt
enskilda avlopp. Våra anslutna partners är utbildade på våra system och
säkerställer dina behov.

Anläggningen dokumenteras och
tomten återställs. Kommunen får det
de behöver och du får en komplett
beskrivning samt bevis på din 10-åriga
funktionsgaranti.

Vi löser allt från spadtag till
spolning
Ett väl fungerande avlopp är viktigt, men kan verka svårt
och krångligt. Med vårt ”All Inclusive” får du rätt system,
rätt entreprenör, rätt installation och alla nödvändiga dokument runtomkring. Det enda ni behöver göra är att luta
er tillbaka och njuta av ett underhållsfritt system.

Dags för nytt enskilt avlopp?

Ring 08-761 02 21 eller mejla post@fann.se så hjälper vi
dig. Du kan även besöka fann.se/enskilt-avlopp så får du
hjälp av oss den vägen.
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Dags för nytt enskilt avlopp?

Är det dags för dig att åtgärda eller anlägga ett nytt enskilt avlopp? Hur går dina tankar och
vad är det som är viktigt för dig i ditt kommande val av lösning? Känns frågan krånglig? Med
denna broschyr vill vi hjälpa dig att komma igång genom att presentera FANN VA-Teknik och
våra avloppslösningar.
Vi på FANN lever och andas för bättre lösningar att behandla vatten på. Vår mission är att skapa en
bättre vattenmiljö och hälsa genom att utveckla klimatsmarta lösningar för rening av avloppsvatten.
Vi har tillverkat skräddarsydda lösningar för små avlopp sedan 1990. Med våra många år som marknadsledande i branschen och mer än 70 000 installerade kompletta avloppssystem, vågar vi påstå att
vi både har en djup kunskap och en gedigen erfarenhet av avloppsrening.
Fördelar med att installera ett enskilt avlopp från FANN
✓ Lösningar för alla typer av fastigheter
✓ Inget behov av dyra serviceavtal
✓ Minimal skötsel med naturens reningsmetod
✓ Anpassade lösningar för Nordiskt klimat
✓ Lågbyggda anläggningar som tar liten plats
✓ Kostnadsfri dimensionering och support
✓ Tillverkning i Sverige
✓ Enskilt avlopp med 10 års funktionsgaranti
Naturligtvis har vi även ett nätverk av FANN-tastiskt duktiga och av oss auktoriserade entreprenörer,
utspridda i nästan hela Sverige. Det innebär att du inte behöver leta efter någon som gör jobbet åt
dig, vi hjälper dig även med det.
Du är varmt välkommen att kontakta vår kunniga support som dagligen arbetar med avloppsfrågor
och finns där för att hjälpa dig. Väljer du en avloppslösning från oss kan du vara säker på att vi finns
där genom hela processen från start till mål.
Ring 08-761 02 21 mejla till post@fann.se eller kika in på fann.se,
så hjälper vi dig med ett kostnadsfritt förslag!

Karl Sohlberg
VD, FANN VA-Teknik AB

Dags för nytt enskilt avlopp?
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Med ett avloppssystem från
FANN behöver du inte ha
avlopp som hobby
Ska du installera ett nytt eller kanske åtgärda ett befintligt
enskilt avlopp? Låt oss hjälpa dig – vi arbetar dagligen med
frågor som du kanske endast stöter på en gång i livet!
Vi har kompletta lösningar för enskilt avlopp som klarar
både normal och hög skyddsnivå. Till din hjälp finns våra
auktoriserade partners som finns utspridda i nästan hela
Sverige. Vi kan tillsammans erbjuda dig projektering,
analys av jordprov, detaljerad typritning, kontakt med
kommunen och dokumentation på genomfört arbete.
Ring 08-761 02 21 eller mejla post@fann.se så hjälper vi dig
att driva ditt avloppsprojekt från start till mål. När du installerar ett komplett system får du hela 10 års funktionsgaranti.

Färdiga paketlösningar
10 års funktionsgaranti
Inget serviceavtal behövs
Svensktillverkat
Klimatanpassat för Norden
Nätverk av auktoriserade
partners som hjälper dig
med installationen

Ett naturligt val för nordiska
förhållanden
Våra system är en förbättrad version av naturens egna
reningsmetod. Resultatet? Miljövänliga avloppssystem
med minimalt underhållsbehov som verkligen fungerar.
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
minimalt underhållsbehov.
De flesta anläggningarna sköter sig helt själva, vilket
betyder att det inte heller blir några stora och oväntade
driftskostnader.
Systemen fungerar lika bra vid fritidsboende som vid åretrunt boende då de klarar varierande belastning utan att
funktion eller reningskapacitet påverkas negativt. Ekologisk
avloppsrening när den är som bäst med andra ord.
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MADE IN
Klimatanpassat så in i Norden med närproducerad
tillverkning i Sverige.
Våra avloppssystem är utvecklade och testade för vårt
nordiska klimat. Du kan lita på att din FANN-anläggning
fungerar år ut och år in, lika bra en het sommardag som
vid sträng kyla och djup snö.
Våra produkter tillverkas i vår egen fabrik i Alunda utanför
Uppsala där vi också har vårt lager. De flesta VA-grossister
har också våra produkter på lager, så du behöver inte vänta
på att produkterna ska tillverkas och transporteras från
annat land – de finns redan nära dig!

Dags för nytt enskilt avlopp?

Alltid tryggt och säkert med
10 års funktionsgaranti
Vid köp av en komplett FANN avloppsanläggning lämnar
vi en funktionsgaranti som räcker i hela 10 år.
Det betyder att vi garanterar att anläggningen fungerar som
den ska i minst 10 år framåt – en trygghet för både dig som
fastighetsägare och för den entreprenör som installerar.
• Med över 30 år i branschen och med 70 000 installerade
system i Sverige, vågar vi påstå att vi både har djup kunskap och gedigen erfarenhet av avloppsvattenrening.
Kunskap och erfarenhet som vi byggt in i våra system.
• Med ett avloppssystem från FANN vet du att du får ett
väl utprovat och testat system som också är CE-märkt.
• Med våra många år som marknadsledande i branschen
är FANN och våra produkter välkända 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 –
både nu och i framtiden.

Med FANN behövs inga dyra
serviceavtal
Avloppsanläggningar från FANN använder modern
markbaserad rening som innebär att avloppsvattnet
renas med hjälp av naturens egen metod. Naturen är
viktig för oss och har redan en väl fungerande reningsprocess. Vi hjälper bara till att effektivisera processen
lokalt. Den passiva tekniken i avloppsanläggningen
sköter sig själv, precis som naturen och fungerar år efter
år utan service.
Den enda gången du behöver tänka lite mer på ditt avloppssystem är om du bor på en plats som din kommun
klassat som hög skyddsnivå, vilket t ex kan gälla inom vattenskyddsområde eller i nära anslutning till ett vattendrag.
Vi har flera lösningar för just hög skyddsnivå som kombinerar naturens egen reningsmetod med marknadens mest
avancerade fosforrening – EkoTreat WiFi.
Du ser bara till att dunken med fällningsmedel inte tar slut,
så slipper du onödigt dyra serviceavtal. För din trygghet
har EkoTreat WiFi ett inbyggt larm som informerar dig om
när dunken börjar ta slut.

Dags för nytt enskilt avlopp?

EkoTreat WiFi
•
•
•
•
•

Uppnår kraven för hög skyddsnivå
å
Automatisk dosering
Larm när det är dags att byta dunkk
Fjärrstyr till- och frånslag
Öka/minska antalet personer

Hög skyddsnivå utan serviceavtal!
l!
Glöm inte att köpa fällningsmedel
till EkoTreat WiFi. Vårt fällningsmedel
del
säkerställer funktion och hög skyddsdsnivå utan krav på dyra serviceavtal!!
RSK nr 5619463 (15 L)
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FANN Biobädd –
Renar säkert och bekvämt
Mitt i den sörmländska idyllen, i ett rött hus med vita
knutar och granne med hästhagen bor Margareta och
Roland Eriksson 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!

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 trädgården. Nu har det gått ett par år sedan installationen
och paret Eriksson är nöjda över förväntan.

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
jämförbara 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!”
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– 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.
Margareta och Roland Eriksson
Sörmland

Dags för nytt enskilt avlopp?

Vilket avloppssystem behövs
egentligen och vilka är
skillnaderna?
Utan att veta vilken skyddsnivå som gäller där du bor,
så finns det ett alternativ som passar precis lika bra överallt och det är FANN Biobädd. Men det finns såklart flera
lösningar som kan installeras för din fastighet. Använd
följande översikt som en fingervisning.

BDT Markbädd/Biobädd

I vår produktguide som kan laddas ned från vår hemsida
fann.se/produktguide finns det också fler alternativ än
vad som ryms i denna broschyr.
Ring 08-761 02 21 eller mejla post@fann.se så hjälper
vi dig med att ta fram det underlag som behövs för att
planera ditt avlopp.

BDT Infiltration

Grundförutsättningar
• Ingen WC ansluten till systemet
• Vanligtvis lerig mark
• Markbädden har ett utloppsrör
• Avloppsvattnet leds till dike/recipient
• WC kan ledas till sluten tank

Grundförutsättningar
• Ingen WC ansluten till systemet
• Genomsläpplig mark, t ex sand, morän
• LTAR-värde krävs för dimensionering
• Avloppsvattnet försvinner ner i marken
• WC kan ledas till sluten tank
Se sidan 10

Se sidan 11

WC+BDT Markbädd Normal skyddsnivå

WC+BDT Infiltration Normal skyddsnivå

Grundförutsättningar
• Allt avloppsvatten från hushållet är anslutet till systemet
• Vanligtvis lerig mark
• Markbädden har ett utloppsrör
• Avloppsvattnet leds till dike/recipient
• Normal skyddsnivå gäller för fastigheten

Grundförutsättningar
• Allt avloppsvatten från hushållet är anslutet till systemet
• Genomsläpplig mark, t ex sand, morän
• LTAR-värde krävs för dimensionering
• Avloppsvattnet försvinner ner i marken
• Normal skyddsnivå gäller för fastigheten

Se sidan 12

Se sidan 12

WC+BDT Markbädd/Biobädd Hög skyddsnivå

WC+BDT Infiltration Hög skyddsnivå

Grundförutsättningar
• Allt avloppsvatten från hushållet är anslutet till systemet
• Vanligtvis lerig mark
• Markbädden har ett utloppsrör
• Avloppsvattnet leds till dike/recipient
• Hög skyddsnivå gäller för fastigheten
• Installeras med effektiviserad fosforrening, t ex
EkoTreat WiFi eller fosforfälla

Grundförutsättningar
• Allt avloppsvatten från hushållet är anslutet till systemet
• Genomsläpplig mark, t ex sand, morän
• LTAR-värde krävs för dimensionering
• Vattnet försvinner ner i marken
• Hög skyddsnivå gäller för fastigheten
• Installeras med effektiviserad fosforrening, t ex
EkoTreat WiFi eller fosforfälla
Se sidan 15

Se sidan 14

Dags för nytt enskilt avlopp?
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Alla bilder visar en anläggning för ett hushåll

BDT Markbädd

Färdig paketlösning | 10 års funktionsgaranti | Inget serviceavtal behövs | Svensktillverkad
FANN Biobädd
• Fabriksbyggd biobädd (markbädd) BDT
• Biobädden finns i två utföranden: För WC+BDT eller
enbart BDT (Bad-, Disk- och Tvättvatten)
• Inget behov av ventilation ovan tak
• Klarar hög skyddsnivå med WC till sluten tank
• Aktivt kolfilter och lägesstyrt fläktsystem med larm
• Liten och lågbyggd
• Lägsta driftkostnaden jämfört med minireningsverk
• Tät lösning som kan anläggas överallt
• Finns även i utförande för två och tre hushåll (upp till
10 respektive 15 personer)

1 hushåll
FANN INDRÄN Biobädd BDT 5pe
1 st
1 st
1 st
1 st

Slamavskiljare SA 900 inkl. Bygelsats, RSK nr 5618253
Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
Paket INDRÄN Biobädd 5, RSK nr 5617924

RSK nr 5619582
Finns även i utförande för två och tre hushåll (upp till
10 respektive 15 personer). Ring FANN för mer info!

Färdig paketlösning | 10 års funktionsgaranti | Inget serviceavtal behövs | Svensktillverkad
FANN INDRÄN PRO
•
•
•
•
•
•

Markbädd BDT
Inget krav på efterpolering
Kan installeras med FANN Teleskoplock
Låg installationshöjd
Naturlig passiv reningsprocess utan rörliga delar
Tar hand om rening av hushållets bad-, diskoch tvättvatten
• Klarar hög skyddsnivå med WC till sluten tank

1 hushåll
FANN INDRÄN PRO Markbädd BDT 5pe
1 st
1 st
2 st
1 st
1 st
1 st

Slamavskiljare SA 900 inkl. Bygelsats, RSK nr 5618253
Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
INDRÄN PRO modulpaket BDT, RSK nr 5649358
Tilläggspaket Markbädd, RSK nr 5618179
Kombibrunn, RSK nr 5619470

RSK nr 5525341
Finns även i utförande för två och tre hushåll (upp till
10 respektive 15 personer). Ring FANN för mer info!
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Dags för nytt enskilt avlopp?

Alla bilder visar en anläggning för ett hushåll

BDT Infiltration

Färdig paketlösning | 10 års funktionsgaranti | Inget serviceavtal behövs | Svensktillverkad
FANN INDRÄN Plus (LTAR ≥ 15)
• Infiltration BDT
• Används där infiltration är möjlig och markens
LTAR-värde är minst 15
• Enkel och snabb att anlägga
• Infiltration på liten yta (7,5 m2 vid ett hushåll)
• Inget extra grus behövs – inbyggt i modulerna
• Kan installeras med FANN Teleskoplock
• Naturlig passiv reningsprocess med få rörliga delar
• Tar hand om rening av hushållets bad-, disk- och
tvättvatten
• Klarar hög skyddsnivå med WC till sluten tank

1 hushåll
FANN INDRÄN Plus Infiltration BDT 5pe
1 st
1 st
1 st
1 st

Slamavskiljare SA 900 inkl. Bygelsats, RSK nr 5618253
Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
INDRÄN Plus infiltrationspaket, RSK nr 5618171

RSK nr 5619572
Finns även i utförande för två och tre hushåll (upp till
10 respektive 15 personer). Ring FANN för mer info!

För fler alternativ besök
fann.se/produktguide
Dags för nytt enskilt avlopp?
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Alla bilder visar en anläggning för ett hushåll

WC+BDT Normal skyddsnivå Markbädd

Färdig paketlösning | 10 års funktionsgaranti | Inget serviceavtal behövs | Svensktillverkad
FANN INDRÄN PRO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Markbädd WC+BDT för normal skyddsnivå
Anpassat för ett hushåll (upp till 5 personer)
Inget krav på efterpolering
Kan installeras med FANN Teleskoplock
Naturlig passiv reningsprocess utan rörliga delar
Renar både bad-, disk- och tvättvatten samt WC
Uppfyller kraven i Allmänna Råden
Uppfyller kraven för bra badvattenkvalitet
CE-märkt trekammarbrunn

1 hushåll
FANN INDRÄN PRO Markbädd WC+BDT 5pe Blue
1 st
1 st
1 st
1 st

FANN Blue 2200L, Teleskoplock, RSK nr 5622361
INDRÄN PRO modulpaket WC+BDT, RSK nr 5649359
Tilläggspaket Markbädd, RSK nr 5618179
Paket Kombibrunn, RSK nr 5619471

RSK nr 5525351
Finns även för två hushåll men då med 4 m3 slamavskiljare av typ SA istället för Blue Trekammarbrunn

WC+BDT Normal skyddsnivå Infiltration

Färdig paketlösning | 10 års funktionsgaranti | Inget serviceavtal behövs | Svensktillverkad
FANN INDRÄN Plus (LTAR ≥ 15)
• Infiltration WC+BDT för normal skyddsnivå
• Anpassat för ett hushåll (upp till 5 personer)
• Används där infiltration är möjlig och markens
LTAR-värde är minst 15
• Infiltration på liten yta (7,5 m2 vid ett hushåll)
• Inget extra grus behövs – inbyggt i modulerna
• Kan installeras med FANN Teleskoplock
• Naturlig passiv reningsprocess utan rörliga delar
• Renar både bad-, disk- och tvättvatten samt WC
• Uppfyller kraven i Allmänna Råden
• Uppfyller kraven för bra badvattenkvalitet
• CE-märkt trekammarbrunn
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1 hushåll
FANN INDRÄN Plus Infiltration WC+BDT 5pe Blue
1 st FANN Blue 2200L, Teleskoplock, RSK nr 5622361
1 st INDRÄN Plus infiltrationspaket, RSK nr 5618171

RSK nr 5135667
Finns även för två hushåll men då med 4 m3 slamavskiljare av typ SA istället för Blue Trekammarbrunn

Dags för nytt enskilt avlopp?

FANN Blue
Världens bästa
trekammarbrunn

Världens bästa trekammarbrunn – kan det verkligen
stämma eller är det bara en överdrift?
Vi vågar påstå att: om man väger in alla faktorer och jämför
med hela branschen så är det faktiskt sant – FANN Blue är
bäst. Sedan början av 90-talet har FANN fokuserat helt och
hållet på lågbyggande, miljöeffektiva horisontella slamavskiljare. Nu kompletterar vi vårt sortiment med en helt
egen trekammarbrunn.
Att vi lyckades ta fram en exceptionellt bra trekammarbrunn som till att börja med är nästan 100 gånger bättre
än vad godkända utsläppskrav ligger på är ett resultat av
svensk ingenjörskonst.

RSK nr

Benämning

Exceptionellt bra rening tillsammans med många bra
funktioner och egenskaper placerar trekammarbrunnen
FANN Blue i toppen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nästan 100 ggr bättre partikelavskiljning än kraven
Teleskoplock med ny låsning för plan installation
Stabil konstruktion med dubbla innerväggar
Välbeprövad teknik
Integrerad pumpbrunn
Förankringsöglor i alla hörn eller
förankring med fiberduk
Tillverkad av återvinningsbar polyeten
Patentsökt konstruktion
Inget serviceavtal behövs
10 års funktionsgaranti vid installation av ett komplett
FANN system

Volym

Längd

Bredd

Höjd

VG in

VG ut

Vikt

5622361 FANN Blue komplett paket

2200 l

2000 mm

1750 mm

1180 mm

1000 mm

900 mm

155 kg

5622362 FANN Blue komplett paket med integrerad pump

2200 l

2000 mm

1750 mm

1180 mm

1000 mm

900 mm

160 kg

För mer information besök fann.se/blue

Dags för nytt enskilt avlopp?
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Alla bilder visar en anläggning för ett hushåll

WC+BDT Hög skyddsnivå Markbädd

Färdig paketlösning | 10 års funktionsgaranti | Inget serviceavtal behövs | Svensktillverkad
FANN Biobädd
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabriksbyggd biobädd (markbädd) WC+BDT
Klarar hög skyddsnivå och bra badvattenkvalitet
Anpassat för ett hushåll (upp till 5 personer)
Biobädden finns i två utföranden: För WC+BDT eller
enbart BDT (Bad-, Disk- och Tvättvatten)
EkoTreat WiFi med larm för enkel dosering av
fällningsmedel
Aktivt kolfilter och lägesstyrt fläktsystem med larm
Inget behov av ventilation ovan tak
Inget extra grus behövs – inbyggt i biobädden
Inget krav på efterpolering
Kombinerar naturens egen reningsmetod med
marknadens mest avancerade fosforrening
Tät lösning som kan anläggas överallt
CE-märkt anläggning

1 hushåll
FANN INDRÄN Biobädd WC+BDT 5pe EkoTreat WIFI
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st

EkoTreat WiFi, RSK nr 5547505
Slamavskiljare SA4000ce inkl Bygelsats, RSK nr 5619476
Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
Paket INDRÄN Biobädd 5, RSK nr 5617924

RSK nr 5619583
Beställs separat: Fällningsmedel, RSK nr 5619463

Finns även i utförande för två hushåll (10 personer).
Ring FANN för mer info!

Färdig paketlösning | 10 års funktionsgaranti | Inget serviceavtal behövs | Svensktillverkad
FANN INDRÄN PRO
•
•
•
•
•
•
•
•

Markbädd WC+BDT för hög skyddsnivå
Anpassat för ett hushåll (upp till 5 personer)
Renar både bad-, disk- och tvättvatten samt WC
EkoTreat WiFi med larm för enkel dosering av
fällningsmedel
Inget krav på efterpolering
Kan installeras med FANN Teleskoplock
Kombinerar naturens egen reningsmetod med
marknadens mest avancerade fosforrening
CE-märkt tank

1 hushåll
FANN INDRÄN PRO Markbädd WC+BDT 5pe EkoTreat WiFi
1 st
1 st
1 st
2 st
1 st
1 st
1 st

EkoTreat WiFi, RSK nr 5547505
Slamavskiljare SA4000ce inkl Bygelsats, RSK nr 5619476
Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
INDRÄN PRO modulpaket WC+BDT, RSK nr 5649359
Tilläggspaket Markbädd, RSK nr 5618179
Kombibrunn, RSK nr 5619470

RSK nr 5525348
Beställs separat: Fällningsmedel, RSK nr 5619463

Finns även i utförande för två hushåll (10 personer).
Ring FANN för mer info!
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Dags för nytt enskilt avlopp?

Alla bilder visar en anläggning för ett hushåll

WC+BDT Hög skyddsnivå Infiltration

Färdig paketlösning | 10 års funktionsgaranti | Inget serviceavtal behövs | Svensktillverkad
FANN INDRÄN Plus (LTAR ≥ 15)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Infiltration WC+BDT för hög skyddsnivå
Anpassat för ett hushåll (upp till 5 personer)
Renar både bad-, disk- och tvättvatten samt WC
Används där infiltration är möjlig och markens
LTAR-värde är minst 15
Infiltration på liten yta (7,5 m2 vid ett hushåll)
EkoTreat WiFi med larm för enkel dosering av
fällningsmedel
Inget extra grus behövs – inbyggt i modulerna
Kombinerar naturens egen reningsmetod med
marknadens mest avancerade fosforrening
CE-märkt tank

1 hushåll
FANN INDRÄN Plus Infiltration WC+BDT 5pe EkoTreat WIFI
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st

EkoTreat WiFi, RSK nr 5547505
Slamavskiljare SA4000ce inkl Bygelsats, RSK nr 5619476
Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
INDRÄN Plus infiltrationspaket, RSK nr 5618171

RSK nr 5619574
Beställs separat: Fällningsmedel, RSK nr 5619463

Finns även i utförande för två hushåll (10 personer).
Ring FANN för mer info!

INDRÄN Max – Större avloppsanläggning till en lägre kostnad!
INDRÄN Max baseras på den beprövade INDRÄN®- tekniken
och är vår lösning för större avloppsanläggningar
✓ För anläggningar över tre hushåll
✓ Större avloppssystem till en lägre kostnad
✓ Slamavskiljare för 8 – 44 m3
✓ Slutna tankar för 10 – 46 m3
✓ Lågbyggd
✓ Enkel slamtömning
✓ Uppfyller hög skyddsnivå med EkoTreat Max WiFi
✓ 10 års funktionsgaranti

Kontakta oss för att se om INDRÄN Max passar dina behov
och fastighetens förutsättningar. Ring oss på 08-761 02 21
eller mejla till post@fann.se så tar vi ditt projekt vidare!

Alla INDRÄN Max anläggningar är unika och det lönar sig att
leta efter den mest kostnadseffektiva lösningen.
Den stora fördelen med att bygga stora anläggningar med
passiv INDRÄN®-teknologi är de låga driftskostnaderna
samt robusthet mot hydrauliska och föroreningsmässiga
variationer. Flexibiliteten att bygga en stor eller flera mindre anläggningar gör det möjligt att hitta kombinationen av
lägsta investerings- och driftskostnad utifrån krav och
lokala förutsättningarna.

Dags för nytt avloppssystem?

Exempel: INDRÄN Max markbädd med 24 m3 slamavskiljare, INDRÄN PRO moduler samt EkoTreat Max WiFi.
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Familj på Ekerö återvinner
regnvatten
Familjen Broberg på Ekerö har i samband med ett nytt
fastighetsprojekt investerat i en regnvattentank från
FANN för att på ett bättre sätt ta tillvara på regnvattnet
och använda det klimatsmart till att bevattna både
trädgård och att fylla den nybyggda poolen med.
– Tänk att en regnskur på 10 mm regn i vårt fall motsvarar ca
1 m3 vatten på taket, det vill man ta vara på istället för att
bara låta det rinna ut i dagvattnet.

I regnvattentanken finns en Gardena®-pump med automatisk on/off funktion. Den stänger automatiskt av sig när inte
vatten används och går igång om extern slanganslutning
kopplas på. Familjen har även utökat fastigheten med
hållbara och klimatsmarta lösningar. Taket på både garage
och det nya Attefallshuset är installerade med solcellspaneler. Daniel skrattar och säger, ”Nu är jag glad både när solen
skiner och det spöregnar!”.

För 12 år sedan lämnade familjen Broberg Bromma och bosatte sig Mälarnära i ett villaområde på Ekerö. Känslan av det
natursköna landet med närheten till staden var en avgörande faktor för valet av bostadsort. Under 2020 påbörjades ett
större projekt i anslutning till fastigheten, med en ny utbyggnad av huset, ett separat Attefallshus samt en förlängning
av altanen med trädäck och poolområde. I samband med
projektets start fick Daniel Broberg information om att FANN
precis hade lanserat en ny regnvattentank.
Daniel berättar hur han redan under sin barndom blev
medveten om vikten av att ta till vara på regnvatten genom
familjens egentillverkade tank på gården. ”Att vi nu kan ha
vår egen vattenreserv och samla tusentals liter regnvatten i
en nedgrävd regnvattentank på tomten till både trädgård och
pool känns helt rätt att göra” säger Daniel.
Takavvattningen från huset leds till en regnvattentank på
3 m3 nedgrävd med närhet till poolen, placerad under det
240 m2 stora trädäcket. Den lågbyggande tankkonstruktionen med justerbart teleskoplock är integrerat i däcket för
lättåtkomligheten.
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– Det känns bra i hjärtat att både kunna fylla poolen eller
bevattna trädgården med vår egen vattenreserv. Bara tanken
på att man gör av med 35-40 liter vatten när man använder
vattenspridaren i endast 5 minuter och nu gör vi det med
regnvatten och inte kranvatten!
Familjen Broberg
Ekerö
Dags för nytt enskilt avlopp?

Använd regnvatten till din
egen vattenreserv
Teleskoplock
Slanganslutning med automatisk avstängning

Inlopp dim 110 mm

Utlopp/bräddavlopp dim 110 mm

Filterkorg
Gardena®-pump

Ta vara på ditt regnvatten och använd det till bevattning
av din egen trädgård när det behövs
Ett steg i rätt riktning är att låta din takavvattning leda till en
tank på 3 eller 4 kubikmeter istället för att låta det rinna ut i
dagvattnet. I regnvattentanken finns både Gardena®-pump
samt filterkorg som under normala förhållanden bara behöver kollas till en gång per år. Både filterkorg och pump är tillgängliga via ett lock som ligger i marknivå. Trädgårdsslangen
ansluts enkelt till en lättåtkomlig Gardena®-anslutning.
Räkneexempel: 10 mm regn på en takyta av 100 m2 ger
1000 liter i tanken.

RSK nr

Benämning

5636940 FANN Regnvattentank 3000 l

Smart tips! Passa på att gräva ned en regnvattentank när
du ändå installerar nytt avlopp och använd vattnet till din
grönskande trädgård, till att fylla poolen eller till att spola
av bilen med.
•
•
•
•
•
•
•

Finns i 3 och 4 m3
Automatisk avstängning
230 V pump med överhettningsskydd
Pump som klarar 40 m vattenslang
Enkel anslutning mot takavvattning och bräddavlopp
Helt plan installation i förhållande till gräsmatta
Kontakta oss vid behov av större eller mindre tank än
vad som ingår i de färdiga paketen

Längd

Bredd

Höjd

3600 mm

1200 mm

1080 mm

Höjd inkl. stos Anslutning

Vikt

1380-2280 mm 110 mm

220 kg*

Levereras i tre kollin: 3000 l tank (RSK nr 5619615), teleskoplockspaket (RSK nr 5547509 ) samt en kragad pall med pump, filterkorg, externt lock med
slanganslutning, stos, rördelar och kopplingar (RSK nr 5636938).
5636941 FANN Regnvattentank 4000 l

3600 mm

1200 mm

1340 mm

1640-2540 mm 110 mm

280 kg*

Levereras i tre kollin: 4000 l tank (RSK nr 5619478), teleskoplockspaket (RSK nr 5547509 ) samt en kragad pall med pump, filterkorg, externt lock med
slanganslutning, stos, rördelar och kopplingar (RSK nr 5636938).
*Vikt angiven exkl. pall-, pallkragar och övrigt emballage.

För mer information besök fann.se/regnvatten
Dags för nytt enskilt avlopp?
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FANN för nybörjare
BDT
BDT står för Bad-, Disk- och Tvättvatten som kommer från
hushållet, vilket också kan kallas gråvatten. Avloppsvattnet från WC, det vill säga urin, fekalier, toalettpapper och
spolvatten ingår inte i BDT, se WC+BDT.
Biobädd
Prefabricerad produkt med inbyggt biologiskt filter och
sandfilter för behandling av avloppsvatten. En biobädd
fungerar principiellt som en markbädd och kan installeras
överallt då den är oberoende av markens genomsläpplighet, vilket innebär att man inte behöver utföra någon
perkolationsanalys, se LTAR. Vid WC+BDT används EkoTreat
WiFi för att uppnå hög skyddsnivå.
EkoTreat
FANN EkoTreat WiFi säkerställer att avloppet uppnår kraven
för hög skyddsnivå. Enheterna justeras efter antal personer i
hushållet. Därefter sköter den sig själv och doserar fällningsmedel via fastighetens ledningsnät ut till slamavskiljaren.
Fosforfällning
Fosfor är ett växtnäringsämne som man vill hålla på en låg
nivå för att inte riskera övergödning av våra vattendrag.
För att binda fosfor tillsätts fällningsmedel och på så sätt
släpps inte för höga halter fosfor ut genom avloppssystemet
utan det stannar kvar i slamavskiljaren och följer med vid
slamtömning. FANNs teknik kallas EkoTreat.
Hög skyddsnivå
Reningskrav enligt hög skyddsnivå ställs t ex i de fall som
avloppsvattnet släpps ut direkt i eller i nära anslutning till
ett vattendrag eller inom vattenskyddsområde. Avloppsanläggningen ska rena minst 90 % organiskt material
(BOD), minst 90 % fosfor samt minst 50 % kväve. Kommunen avgör vilken nivå som gäller för just din fastighet.
INDRÄN PRO modul
Moduler som används för att effektivisera den biologiska reningsprocessen. INDRÄN PRO modulerna möjliggör
infiltration i tätare mark samt minskar anläggningsytan.
INDRÄN PRO mer än tiodubblar ytan för den biologiska
reningsprocessen. INDRÄN PRO kan installeras som både
infiltration och markbädd.
INDRÄN Plus modul
Vidareutveckling av INDRÄN där produkten är prefabricerad med inbyggt grusmaterial. INDRÄN Plus används
endast till infiltration. Den prefabricerade infiltrationslösningen har dubbel ventilation och tar endast 7,5 m2 yta i
anspråk vid ett standardhushåll.
Infiltration
Avloppsvattnet renas genom att det naturligt rinner
genom jordlager och via marken till grundvattnet. Vid infiltration måste man säkerställa att markens genomsläpplighet är tillräckligt bra, så att infiltrationen kan ”svälja” allt
vatten, se även LTAR.

18

LTAR
LTAR-värde (Long Term Acceptance Rate) är ett mått på
infiltrationsförmågan i marken vid belastning med slamavskiljt hushållsspillvatten. Dvs, hur lång tid det tar för
marken att släppa igenom vattnet. Genom perkolationsanalys får man fram värdet, som i sin tur avgör vilken typ
av avloppsanläggning som lämpar sig, t ex markbädd eller
infiltrationsanläggning.
Markbädd
Avloppsvattnet renas biologiskt i INDRÄN moduler och
grus för att sedan samlas upp för att ledas till ett dike eller
annan lämplig recipient.
Normal skyddsnivå
Reningskrav enligt normal skyddsnivå ställs t ex i de fall
närliggande miljö inte är känslig mot övergödning. Avloppsanläggningen ska rena minst 90 % organiskt material
(BOD) och minst 70 % fosfor. Kommunen avgör vilken nivå
som gäller för just din fastighet.
Pumpbrunn
Pumpbrunn används när avloppet inte kan installeras med
självfall. En pump integreras i slamavskiljaren eller installeras separat. När en pump är integrerad i tanken används
ofta ordet PINT (Pump IN Tank).
Regnvattentank
En tank gjord av polyeten i vilken man samlar regn från
takavvattning. Regnvattnet kan användas till den grönskande trädgården, till att fylla poolen eller till att spola av
bilen med.
RSK nummer
Ett RSK-nummer är ett tillverkar- och leverantörsoberoende artikelnummer för VVS-produkter i Sverige.
Slamavskiljare
Slamavskiljaren är en tank där partiklar och fett avskiljs
från avloppsvattnet. Avloppsvattnet leds vidare till markbädd, infiltration eller biobädd.
Slamtömning
För att avloppsanläggningen ska fungera måste slamavskiljaren tömmas. Vilket tömningsintervall som gäller för just din
avloppsanläggning beror på typ av anläggning och om du är
permanent- eller fritidsboende. Vanligtvis en gång per år.
Sluten tank
Tank som samlar upp WC-vattnet.
Trekammarbrunn
Trekammarbrunn är en typ av slamavskiljare där partiklar
och fett avskiljs från avloppsvattnet. Avloppsvattnet leds
vidare till markbädd eller infiltration.
WC+BDT
När även WC ansluts till avloppssystemet kallas det för
WC+BDT eller svartvatten. WC avser urin, fekalier, toalettpapper samt spolvatten. BDT står för Bad-, Disk- och
Tvättvatten.
Dags för nytt enskilt avlopp?

Dags för nytt enskilt avlopp?
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Vi rekommenderar dig att använda vår smidiga tjänst:
Enskilt avlopp – All inclusive (se sida 2 och 3). Med hjälp
av tjänsten får du experthjälp och du behöver inte kunna
eller göra något själv.

2022-04– Copyright FANN VA-Teknik AB

FANN Support hjälper dig
kostnadsfritt att ta fram din
nya avloppsanläggning
Namn
Adress
Postnummer och ort

Vid infiltration måste man säkerställa markens genomsläpplighet, så att infiltrationen kan ”svälja” allt vatten.
För att ta del av vår kostnadsfria jordprovsanalys (värde
2495,-) fyller du i denna blankett och skickar den till oss tillsammans med dina jordprover. Adressen hittar du längst ner
på blanketten.
Besök fann.se/jordprov där vi har en tydlig beskrivning
på hur jordproverna ska tas. När vi mottagit er jord utför vi
en så kallad perkolationsanalys för att bestämma er marks
genomsläpplighet (LTAR).
Om du bestämt dig för att installera en markbädd (lerig mark)
eller en biobädd behövs inga jordprover. Då kan du istället
lämna dina uppgifter direkt till FANN Support per telefon
08-761 02 21 eller genom att mejla oss på post@fann.se

Telefonnummer
E-postadress
Fastighetsbeteckning
Kommun
Antal personer och antal hus
som ska använda avloppet
Ska WC anslutas till
avloppsanläggningen?

JA

NEJ

Gäller hög skyddsnivå?

JA

NEJ

Finns badkar större än
300 liter?

JA

NEJ

Om JA ange liter: _______

KOSTNADSFRI JORDPROVSANALYS
(VÄRDE 2495,-) SAMT DIMENSIONERING
OCH TYPRITNING INGÅR!

FANN VA-Teknik AB
Box 1444
183 14 Täby
08-761 02 21
post@fann.se
www.fann.se

www.fann.se

FANN VA-TEKNIK AB förbehåller sig rätten att göra förbättringar, förändringar,
tillägg eller borttagande av information utan föregående upplysning.

Vi kan naturligtvis även hjälpa dig som vill tänka och göra
mer själv. Fyll i denna blankett och skicka den till oss.
Baserat på dina uppgifter får du ett förslag på den bästa
avloppslösningen utifrån dina specifika förutsättningar.
I förslaget ingår installationsanvisning och en typritning
som noggrant visar anläggningens uppbyggnad. Typritningen används sedan i ansökan till kommunen.

