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I den avloppsanlägg-
ning som Gun och Karl-
Axel Svensson satsat på 
är inspirationen hämtad 
från naturens eget sätt 
att rena. Fosfor och kväve 
återvinns genom att dra 
nytta av mikroorganis-
mer och växter som trivs 
i vatten.

– Vi har haft anlägg-
ningen i 1,5 år och den 
fungerar klanderfritt. Att 
välja den här biologiska  
reningen kändes helt 
naturligt för oss för  
miljöns skull, speciellt 
som vi bor nära vatten, 
säger Karl–Axel Svensson.

– Redan för flera år 
sedan var vi inne på det 
här och var och tittade 
på ett försök, men när vi 
frågade miljökontoret 
om det gick att installera 
något liknande blev det 
nej, det var inte tillräck-
ligt utprovat. 

Nu är läget ett annat 
och det var inga problem 

att få nuvarande anlägg-
ning godkänd. Alla miljö 
och utsläppskrav uppfylls. 
Reningen sker helt utan 
kemikalier.

Metoden som bidrar till att 
minska övergödningen 
är ett resultat av forsk-
ningsprojekt i Alnarp som 
omsatts i praktiken och 
nu blivit till en kommer-
siell reningslösning för 
enskilda avlopp genom 
företaget Alnarp Clean-
water. Sedan långtidstes-
ter av JTI, Institutet för 
jordbruks- & miljöteknik  
i Ulltuna, visat att lös-
ningen håller vad den 
lovar även när det gäller 
robusthet och driftsäker-
het är tanken att fler ska 
upptäcka fördelarna.

Reningsanläggningen  
i Tunatorp är hittills den 
enda i sitt slag i Krono-
berg men det har sålts 150 
i hela landet, varav 130 
hunnit tas i drift.

En anläggning av den 
här typen, tänkt för ett 
till fyra hushåll, är något 
dyrare att installera än 
ett enskilt avlopp med 
markbädd men ska inte 
vara dyrare än små lokala 
reningsverk. 

– Det är en långsiktig 
investering och i längden 
blir den här lösningen bil-
ligare i drift, anläggning-
en ska fungera bekym-
mersfritt i åtminstone 30 
år. Det ska inte tillföras 
några kemikalier och det 
behövs ingen regelbun-
den slamtömning, möjli-
gen en vart tionde år, och 
det nästan underhållsfritt 
i övrigt, förklarar Karl-
Axel Svensson.

– Det enda som kan 
ställa  till det är om styr-
enheten i källaren slår 
larm om att någon av de 
två pumparna lagt av. Men 
de klarar sig utan ström 
ett par dagar och när de 
väl ska bytas handlar det 
om ungefär en tusenlapp, 
det är inga jättesummor, 
säger han.

Anläggningen har tre steg. 
Först nedbrytning av slam 
i en brunn med tre kam-
mare, som i ett konven-
tionellt enskilt avlopp 
även om processen här 
är en annan. I det andra 
steget med en bassäng 
på två gånger två meter 
sker reningen genom 
växternas  ämnesomsätt-

ning och en pump syre-
sätter vattnet för att rätt 
sorts bakterier ska frodas 
och kunna utföra sitt jobb 
året om. En del av inne-
hållet går tillbaka till den 
slamnedbrytande brunn-
nen med tre kamrar för 
att hjälpa till med ned-
brytningen där. Det sista 
steget innan vattnet kan 
gå ut i en sjö är kalkbrun-
nen där fosforn reduceras 
ytterligare.

– Sedan är det renat till 
minst 90 procent, säger 
Karl-Axel Svensson.

Det har också visat 
sig att den biologiska 
reningsmetoden har 
ytterligare en fördel. Den 
är bättre än kommuner-
nas anläggningar på att 
rena avloppsvattnet från 
läkemedelsrester, det har 
visat sig i en studie som 
företaget gjort ihop med 
Svenska miljöinstitutet.
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1. Avsloppsslammet
löses upp till mindre
delar och bryts ned.

2. Föroreningarna
blir till växtnäring 
som tas upp av 
vattenväxter.

3. Fosforen
kan reduceras
ytterligare med
kalkmaterial.

EN NATURLIG AVLOPPSRENING

KÄLLA: ALNARP CLEANWATER TECHNOLOGY AB

KRETSLOPP. Det växer bladvass, 
gul svärdslilja och kaveldun på det 
enskilda avloppet som två hushåll 
är anslutna till på Tunatorp Sjögård 
strax norr om Växjö. Den lilla våt-
marken på gräsmattan är en viktig 
del i den biologiska reningen där 
näringsämnen återanvänds i ett 
kretslopp.

TunaTorp • HÄR ÄR NATURENS EGEN RENING MODELLEN

Ett avlopp som blomstrar

Karl-Axel Svensson är nöjd med avloppslösningen där en 
våtmark i miniatyr är ett hjärta i anläggningen.

NÄSTAN HELT RENT
Innan vattnet går ut i sjön nästan helt rent har det  
passerat kalkbrunnen.
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”Att välja den 
här biologiska 
reningen kändes 
helt naturligt för 
oss för miljöns 
skull, speciellt 
som vi bor nära 
vatten.”
Karl–Axel Svensson


