
Biovac Environmental Technology AS



• Biovac minirenseanlegg <50pe (kap. 12)

• Biovac storanlegg >50pe (kap. 13 og 14)

• Haco biologiske renseløsninger (gråvann)

• Haco forbehandlingsanlegg (samlet avløp)

• Infiltrasjonsløsniger

• Pumpestasjoner

• Fettutskillere

Vi kan levere uansett krav og behov
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Biovac minirenseanlegg -

Kontinuerlig produktutvikling



Renseprosessen

SBR: Sequensing Batch Reactors

«aktivt slam» - metoden

• Naturlig prosess mellom bakterier, mikroorganismer og luft

• Kjemisk prosess for å binde fosfor (aluminiumsulfat)

• Porsjonsvis behandling hvor alt avløpsvann får samme behandling 
uavhengig av variasjoner i tilrenning

• Robust løsning som viser renseresultater godt over kravene 90/90

• Lik prosess fra 5 til 30 000 pe



Biologiske løsninger

Haco gråvannsrenseanlegg Haco forbehandlingsanlegg 

– kombineres med trykk satt infiltrasjon

Pakkeløsninger for infiltrasjon



Sertifisering av forhandlere

Heldagskurs:

• Kjennskap til vanndirektivet

• Kjennskap til forskrifter

• Produktopplæring

• Kjennskap til VA-miljøblad

• Fokus på helhetlig løsning med tanke 

på fremtiden

Norsk Rørsenter:

• Mindre avløpsanlegg – Bygging og 

prosjektering

• ADK1-kurs

• ADK1 Nettbasert



God drift og vedlikehold

reduserer forurensningsfaren

Ref .Kapittel 11 i Forurensingsforskriften,

vedlegg 2, punkt 2,3:

En forutsetning for tilstrekkelig funksjonalitet for minirenseanlegg

er at det inngås skriftlig avtale om drift og vedlikehold .

Biovac serviceavtaler:

• Garanterer service innen 24 timer

• Ved service og ekstraordinær service skiftes evt. defekte 

deler

• Elektronisk serviceskjema fylles alltid ut og sendes 

kunde

• Avvik i drift rapporteres direkte til kommunen ved behov

• Uoverensstemmelser rapporteres til kommunen –

Service-STOPP

• Servicerapport sendes kommunen årlig



Kampen mot de røde anleggene



Faktiske årsaker

I en kommune på Østlandet viste rapporten 

46 røde anlegg – 35 av disse er åpenbart ikke vår 

skyld!

– Manglende slamtømming

– Servicestopp

– Alarm uten at vi er varslet

– Ubebodd/strømstans



…og dette svarte 

forurensningsmyndigheten
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