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Allmänna installationsråd – färdigpackade Polonite-filter  

Här är några enkla, men viktiga, råd avseende vad man ska tänka på när man nyinstallerar ett 
Polonitefilter (utbyten behandlas i annat dokument) 

1. Filtret installeras efter ett fungerande huvudreningssteg 

Ett Polonite-filter får endast installeras efter ett fungerande huvudreningssteg där biologiskt material 
bortrenats. Det får inte placeras direkt efter en slamavskiljare eller liknande. Polonite Nordic kan inte 
ta något ansvar för problem som uppkommer genom att biologiskt material sätter igen filtret. 

2. Placeringen på fastigheten 

Ofta är placeringen given i det miljötillstånd som kommunens miljökontor utfärdat. Viktiga aspekter 
att tänka på är att man väljer installationsplats där vattnet både in och ut ur filtret kan rinna med 
självfall. 

Lika viktigt är att tänka på att det ska vara lätt att byta filtret i framtiden. Filtret ska därför installeras 
på följande maxavstånd från plats där kranbil kan ställas: 
- 500 kg-filter:  10 meter 
- 1,000 kg-filter:   5 meter 
Uppställning av kranbil på allmän väg som kan hindra annan trafik är inte tillåten. 

3. Recipienten 

Vart ska vattnet ta vägen efter det passerat genom Polonite-filtret? Eftersom utloppsvattnet har ett 
förhöjt pH bör det antingen ledas till ett vattenförande dike, en större vattensamling, eller infiltreras 
ned i marken. Även om pH vid kontakt med luften snabbt går ner så bör man undvika punktutsläpp 
ovanpå vegetation. Om vattnet ska samlas upp för att återanvändas för t ex bevattningsändamål så 
bör minst dubbla volymen vatten från andra källor tillföras samma reservoar; t ex genom att leda dit 
husets takavvattning eller annat dräneringsvatten. 

Infiltrering ner i mark kan göras med enkel stenkista (ingen rening, endast kvittblivning av vattnet), 
men det måste säkerställas att infiltrationskapaciteten är tillräcklig för att kunna ta han om allt 
vatten. 

4. Nivåskillnad (=statiskt tryck) erfordras 

Installationen måste planeras så att överkanten på Polonite-filtret ligger på en nivå som är minst 
300 mm lägre än utloppspunkten för föregående reningssteg. På så sätt bildas ett statiskt tryck som 
säkerställer att vattnet kan drivas igenom filtret. 

5. Använd en lämplig tank att placera Polonite-filtret i  

Enklast är att använda en cylindrisk tank med tillräcklig diameter för den aktuella filtertypen. Se 
måttuppgifter på www.polonite.se. Men lika viktigt är att tanken är tillräckligt djup, både för att 
åstadkomma tillräckligt statiskt tryck enl ovan, och för att säkerställa att filtret ligger på frostfritt 
djup. På de tankar som Polonite Nordic saluför finns ett skydd som hindrar filtersäcken att blockera 
utloppsstosen. Används annan tank måste det säkerställas att vattnet ut från filtret har fri passage till 
tankens utloppshål. 
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