
 
Från: Anders Orrsveden [mailto:Anders.Orrsveden@fann.se]  
Skickat: den 11 april 2019 10:27 

Till: Stefan Brolin 

Ämne: SV: detaljplaneområde-avloppslösning 

 
Hej Stefan  
 
Bifoga resultaten av reningsnivån på ett antal IN-Drän markbäddar ,NS 
 

 
 
Då det inte finns något krav på kvävereduktion i normal skyddsnivå så redovisas inte kvävet i 
mätresultaten  så jag kan inte ge dig några exakta nivåer, 
Kvävereduktionen påverkas inte så mycket av om Ekotreat används eller ej  men vi har inte så mycket 
mätvärden så jag kan garantera nivån men någonstans runt 40 mg / l skall man nog räkna med. 
( ursäkta att jag var oklar i min information om kvävereduktionen) 
 
Kvävereduktionen ökar när Ekotreat används genom att kväve som är bundet till partiklar reagerar 
med fällningsmedlet  men kväve som är löst i vattnet påverkas inte utan reduktion av denna sker i 
markbädden. 
Men rent generellt kan man säga att 50% av ingående kväve finns kvar i utgående vatten . 
 
Jag har bifogat en sida ur Hav och Vattens allmänna råd som beskriver utsläppsnivån för normal och 
hög skyddsnivå 
 
Utgår jag ifrån dessa bör kväve utsläppet ligga  runt 140 kg / år vid hög skyddsnivå  ( exakt nivå för 
normal kan jag inte ange ) 
Fosfor utsläppet vid normal skyddsnivå ligger på ca 10.95 kg  och 3.65 kg vid hög skyddsnivå. 
 
 
Med vänlig hälsning / Kind regards 

Anders Orrsveden 
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Avlopp med 10-års funktionsgaranti!/Wastewater treatment with 10-year warranty! 
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INDRÄN Markbädd, normal skyddsnivå 

INDRÄN moduler installerade enligt en öppen markbäddslösning. 

 

Samtliga provtagningar är utförda av certifierade provtagare samt 

inskickade och analyserade av ett ackrediterat laboratorium. 

 

FANN tillhandahåller en 10-årig funktionsgaranti på kompletta FANN-

system. Vid en mätserie som inte uppfyller reduktionsnivåerna 

fastställda i HVMFS 2016:17 träder funktionsgarantin in. 

 

Provserien är baserad på totalt 27 prover, fördelade på sex stycken 

installationer. Installationerna togs i drift mellan 2003-2011. 

 

Samtliga provtagningar är utförda under perioden 2003-2014. 

 

Redovisat är medelvärdet för utgående avloppsvatten. 

 

 

 

 Antal prover BOD7 (mg/l) Tot-P (mg/l) 

Utgående halt 27 7,3 2,8 

 

 

 

 
__________________________ 

Rikard Andskär, Produktchef 
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