
Mullfilterkund i Stockholms norra skärgård 

Tommy och Karin Ekman har sommarboende på en ö utanför Fogdö i Stockholms norra skärgård. För 

två år sedan byggde de en gäststuga intill storstugan för att ta emot barn och barnbarn. Stugorna 

används under sommarhalvåret och är enkelt utrustade med köksvask, dusch och handfat.  

Tommy och Karin funderade på olika avloppslösningar för BDT-vattnet.  Slutligen föll valet på 

mullfiltertekniken. Norrtälje kommun godkände ansökan och våren 2012 installerade vi en 

mullfilteranläggning för båda stugorna. Tommy hämtade oss med sin öppna båt vid den lilla hamnen 

på Fogdö och vi fyllde båten med tillbehör för mullfilterinstallationen.  

Stugorna står på berg så den bästa lösningen var att placera mullfiltret i en slänt fem meter från 

storstugan. Tomten är förutom rent berg även mycket stenig och en verklig utmaning gräva i. Med 

spadar och spätt grävde vi gemensamt det grunda dike som behövdes från mulltunnan till 

resorptionsmagasinet. Efter fyra timmar var grävarbetet klart och rör och resorptionsmagasin lades 

ner i marken och kopplades ihop med mullfiltertunnan. I anslutning till resorptionsmagasinet anslöts 

ett infiltrationsdike för att avleda eventuellt överskottsvatten.  Vår första installation i Norrtälje 

kommun var avklarad! 

Mullfilterbolaget kontaktade Tommy och Karin efter två säsonger med mullfiltret och ställde några 

frågor om hur avloppet har fungerat. 

 Varför beslutade ni er för att välja mullfiltret? Vi bor på en ö och använder bara stugan under 

sommarhalvåret. Vi sökte ett BDT-avlopp som passar den enkla standard vi har i stugorna.  

 Hur har BDT-avloppet fungerat under de två säsonger ni har använt det? Utmärkt. 

 Kapaciteten för mullfiltret är 300 liter per dygn. Har den begränsande vattenförbrukningen 

känns som ett problem? Nej, vi badar i havet och använder små vattenmängder i stugorna. 

 Vad är största fördelen med mullfiltret? En ekonomisk, miljömässig och enkel lösning. 

 Finns det några nackdelar? Att man behöver byta mullfilterblandning vart tredje år. 

 Har du något som du vill tillägga? Vi fick bra bemötande från Mullfilterbolaget. Lycka till med 

nya kunder! 

 

 


