
 
 

  

DELTAGARFÖRTECKNING 

A 
Alnarp Cleanwater-Växtreningsverk 

Alnarp Cleanwater Technology har utvecklat ett biologiskt, kretsloppsbaserat system ACT Natural™ för rening 

av enskilda avlopp. Systemet använder inga fällnings-kemikalier och har en unik slamnedbrytningsfunktion som 

säkerställer en minimal miljöpåverkan. Ett robust och lättskött system med låga driftskostnader som dessutom kan 

erbjuda 90 % återvinning av livsviktigt fosfor. Systemet baseras på naturens eget sätt att rena avloppsvatten.  

På plats på Vatten och Avloppsmässan:  

Mats Petersson, 070-81 96 786 mats.peterson@alnarpcleanwater.se 

Avloppscenter -Alternativ toalettlösning 

Vill du ha hjälp att hitta den bästa lösningen till ert avlopp. Vi föreslår den tekniklösning som passar dina 

markförhållanden, tomtläge, miljökrav och ekonomi mm bäst och som blir godkänd i din kommun! Vi är 

Återförsäljare, vi projekterar, utbildar, sköter underhåll, service och installation. 

På plats på Vatten och Avloppsmässan: 
Thomas Andersson, 0485-58 95 61, 073-33 09 319 thomas.andersson@avloppscenter.se 
 

B 
BAGA Water Technology AB-Minireningsverk, slamavskiljare 

BAGA Water Technology är ett företag verksamt inom vattenhantering. Vi lägger stora resurser på forskning och 

utveckling och innehar flera internationella patent. BAGAs produkter slamavskiljare, minireningsverk, reningsverk 

och vattenverk, pumpar, pumpstationer och slutna tankar. Och testerna görs i Sverige för att det är i Norden våra 

produkter ska fungera. 

På plats på Vatten och Avloppsmässan:  

Andreas Tullsson, 0734 33 49 26, andreas.tullsson@baga.se 
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BraBrunn- Dricksvatten, rådgivning, service och renovering 

BraBrunn® har kunskap kring dricksvatten, brunnar och kemisk analys. Vår mission är att hjälpa 

fastighetsägare med egen grävd brunn att få ett säkert och bra dricksvatten. Innovationer är viktigt för oss och därför 

utvecklar vi också nya produkter som på ett kostnadseffektivt sätt ska ge våra kunder bättre brunnar. 

På plats på Vatten och Avloppsmässan:  

Einar Pontén, 0480-20 990, kontakt@brabrunn.se  

C 
Cinderella, Kalmar VVS & El-montage - Alternativ toalettlösning 

Framtidens förbränningstoalett är redan här! Inget kallras, ingen påverkan av inomhusklimatet och det enda som 

kvarstår av toalettbesöket är lite aska. Skitbra helt enkelt!  
På plats på Vatten och Avloppsmässan:  

Kalmar VVS & EL montage AB, Anders Rydeberg 070- 93 96 940, anders.rydeberg@kalmarvvs.se 

E 
Ecotech AB, - Minireningsverk 

Skandinavisk Ecotech AB är ett helsvenskt företag baserat i Övertorneå. Företaget har en produktportfölj av 

minireningsverk utan kemikalier. Avloppsvattnet leds igenom verket med hjälp av självfall där vattnet renas i 

passiva komponenter vilket garanterar en enkel och robust avloppsrening. Ecobox - En produktportfölj  

för de högsta kraven på rening. 

På plats på Vatten och Avloppsmässan:  

Karl-Gustav Niska, 070-20 52 865, karl-gustav.niska@ecot.se och  

Tommy Nilsson, 070-524 32 51 info@thommysgr.se 

 

 Evergreen Solutions AB- Minireningsverk 

Vi är ett företag som inriktar oss på avloppsrening för såväl enskilda hushåll som större samhällen och industrier. 

Vi använder oss av beprövad patenterad teknik och produkter från etablerade aktörer runt om i världen. Våra 

minireningsverk och reningsverk går under namnet BioCleaner, BC, finns installerade i över 20 länder, runtom i 

Europa. Minireningsverket BioCleaner finns i färdigmonterade moduler i storlekar från ett hushåll upp till  

ca 100 hushåll, större reningsverk byggs direkt på plats.  

På plats på Vatten och Avloppsmässan:  

Markku Tähtinen, 072-551 30 05, markku@egreen.se 
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F 
FANN VA-teknik AB Kompaktfilter, minireninsverk, slamavskiljare 

FANN VA-teknik har funnits i snart 20 år. Huvudprodukt är IN-DRÄN som är ett infiltrationssystem som 

maximerar den biologiska reningen. Dess unika konstruktion gör att den kan anläggas så gott som överallt och 

anläggningen blir endast en tredjedel så stor som en traditionell infiltration. Tillverkar även bland annat 

slamavskiljare och slutna tankar i egen fabrik i Sverige. I utbudet finns även Toalettsystem Roslagen och 

minireningsverk IN-DRÄN Biobädd 5. 

På plats på Vatten och Avloppsmässan:  

Christian Andersson, 070-688 95 40, christian.andersson@fann.se och 

Röjtjänst i Norrhult, Börje Ottosson, 073-3127 444 borje@rojtjanstinorrhult.se 

 G 

Grönt avlopp AB - Minireningsverk 

Ett Kalmar baserat företag från idé till produktion i Torsås. Anläggningen baseras på en 4 kammarbrunn med 

fosforfällning. En anläggning som klarar både normal och hög skyddsnivå. Inga fäll kemikalier används. En 

anläggning som kan byggas på beroende antalet PE (personekvivalenter). 

På plats på Vatten och Avloppsmässan:  

TBS Yard AB, Lars Tedehammar, 070-107 43 90, lars.tedehammar@tbsab.com och  

Grönt avlopp AB, Jonas Löhnn 070-209 82 00 jonas@grontavlopp.se 

 K 

KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare -slamhantering 

KSRR, är ett kommunalförbund som sköter avfallshanteringen i Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn  

och Torsås kommuner. Vi har inget ekonomiskt vinstintresse. Vår vinst är nytta för kunderna, miljön och 

samhället.  

 

På plats på Vatten och Avloppsmässan:  

KSRR 020-40 43 00, info@ksrr.se 
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M 
Miljö-tjänst - Växtminireningsverk 

Den lilla leverantören av växtreningsverk, inga kemikalier används, Gör en förändring till det bättre och vinn en 

hållbar lösning för ditt enskiltda avlopp med ett växtreningsverk. Avloppsystemet är lättskött med låg 

driftkostnad och håller flera årtionden – minst 30 år utan återinvestering. Är dessutom miljövänligt och bygger på 

naturliga processer helt utan några kemiska tillsatser. Växtreningsverk lämpar sig för enskilt avlopp både i villa 

och fritidshus. Vi hjälper dig till ett framtidssäkert och naturligt val. 

På plats på Vatten och Avloppsmässan:  

Bernd Neugebauer, 073- 027 65 97, info@miljo-tjanst.se 

T 

Torsås kommun 

På plats på Vatten och Avlopps mässa finns representanter från Samhällsbygnadasförvaltningen 

Annika Persson Åberg, Kristina Strand, Nina Johansson, Marcus Törnberg, Pernilla Landin. Samt 

representanter från kommunens övriga verksamheter 

TochV 
Torsås Kustmiljögrupp och Vattenrådet - Ideella föreningar med fokus på 

rent vatten. 

 Vi agerar både i stort och smått. Aktiviteter med skolan till politikermöte, vattendragsvandringar och 

genomförande av våtmarker mm. Grupperna är två olika organisationer men samverkar i så många aktiviteter som 

möjligt för vi har ett gemensamt mål - en bättre miljö och ett friskare vatten. 

På plats på Vatten och Avloppsmässan:  

Representanter från Torsås kustmiljögrupp och Vattenrådet för Bruatorpsån, Grisbäcken och 

Brömsebäcken - Karl-Gustav Eklund, Pia Prestel, Lena Peribert, Pernilla Landin mfl. 

  

 

  

 
Informationen är inhämtad från leverantörernas websidor. 

Och sammanställt av Torsås kommun 


