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“Biovac bidrar til å skape en bedre
verden gjennom integrasjon av
bærekraftige miljøløsninger”
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Biovac® - renseanlegget
som sparer miljøet og øker
verdien på huset ditt!
Urenset kloakk inneholder både fosfor, bakterier og andre stoffer som vi
helst ikke vil slippe ut i vår rene natur. Spesielt ikke i nærheten av der vi selv
oppholder oss.
Det stilles derfor krav til den enkelte huseier om å rense avløpsvannet før det slippes videre ut i naturen.
ULIKE RENSELØSNINGER
Det finnes mange ulike metoder for å rense avløpsvannet. Hvilke metoder som er godkjente i de enkelte
områdene avhenger både av naturens sårbarhet, hva man ønsker å rense bort, samt valg av resipient (hvor
avløpsvannet skal slippes ut).
Mange kommuner har utarbeidet egne lokale forskrifter som beskriver hvilke renseløsninger som er godkjente i
de enkelte områdene. På for eksempel lovdata.no finner du oversikt over både lokale og sentrale forskrifter.
VALG AV RENSELØSNING
Når du vet hva kommunen din sier om hvilke løsninger de vil godkjenne er det opp til deg å finne riktig
renseanlegg. I en slik beslutning er det spesielt to viktige ting å ta hensyn til:
•
•

Kostnad - Både hva det koster i innkjøp, og i årlige utgifter. Her bør du ta med alt fra selve renseanlegget til
graving, rørleggerarbeid, elektriker, årlig service, slamtømming, osv.
Kvalitet - Et renseanlegg skal fungere bra i mange år fremover. Du må da tenke både på funksjon, kvaliteten
i anlegget og i de enkelte komponentene, samt tilgang til deler og ekspertise. Det kan i noen tilfeller bli
svært dyrt å kjøpe billig.

BIOVAC® - ET NATURLIG VALG
Biovac har produsert og levert avløpsrenseanlegg i snart 35 år, og har siden starten vært størst på levering og
drifting av minirenseanlegg i Norge. Vi kan med stolthet si at vi fortsatt har Biovac®-anlegg som har fungert
problemfritt i over 30 år. Vi kan renseanlegg.
Biovac har i dag et bredt utvalg av godkjente private renseløsninger. Uansett hva din kommune krever/
godkjenner, kan vi levere en løsning som både er tilpasset lokale forskrifter, og ditt behov.
Over hele landet har vi et nettverk av forhandlere og serviceteknikere med lokal ekspertise som står parat til å
hjelpe deg. Både i valg av anlegg, installasjon, og i alle årene fremover når anlegget ditt er i drift.

salg@biovac.no

3

Har du fått krav om utbedring av avløpet?

Kan du koble deg til
offentlig avløp?

Hva krever kommunen?

Kartlegg ditt behov og
dine muligheter

Lag deg en oversikt, og
hent inn tilbud

Velg riktig anlegg - med
tanke på fremtiden

• Hvis JA, kontakt din kommune
i forhold til hvordan du skal
gå frem. Se vårt utvalg av
pumpestasjoner side 25
• Hvis NEI, se neste punkt

• Er det krav om konsulentrapport?
• Hvilke typer anlegg vil
kommunen godkjenne?
• Må du ha etterpolering?

•
•
•
•
•
•

Hva skal renses?
Hva har du fra før?
Kan anlegget graves ned?
Hvor stort anlegg?
Hvor skal avløpsvannet slippes ut?
Bestill en gratis og uforpliktende
befaring på biovac.no

• Hvem skal grave?
• Hvem skal legge rør?
• Hvem skal utføre
elektrikerarbeidet?
• Hvem skal skrive
utslippssøknaden?

• Finn en leverandør du kan stole på og som
kan hjelpe deg med valg av anlegg basert
på dine behov og kommunens krav.
• Ta en avgjørelse med tanke på at anlegget
skal fungere i mange år fremover

salg@biovac.no
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INNHOLD
Minirenseanlegg for nedgraving
1 hus

Biovac® FD5N GRP

Side 10

2 hus

Biovac® FD10N GRP

Side 10

3 hus

Biovac® FD15N GRP

Side 11

4 hus

Biovac® FD20N GRP

Side 11

6 hus

Biovac® FD30N GRP

Side 12

8 hus

Biovac® FD40N GRP

Side 12

10 hus

Biovac® FD50N GRP

Side 13

1 hus pe

Biovac® FD5N PEH

Side 13

Biovac® FD5 std
Biovac® FD5 MG

Side 14

Minirenseanlegg for plassering i anleggsrom
1 hus
2-6 hus

Biovac® FD15
Biovac® FD20
Biovac® FD25
Biovac® FD35

Krav til anleggsrom

Side 14
Side 15

Filterbaserte renseanlegg
Gråvannsanlegg for 1 hytte

GV Kompakt H1

Side 18

Gråvannsanlegg for 1-3 hytter

Biovac® GV-H1
Biovac® GV-H2
Biovac® GV-H3

Side 19

Gråvannsanlegg for 1-2 hus

Biovac® GV-B1
Biovac® GV-B2

Side 20

Forbehandlingsanlegg for samlet avløpsvann

Biovac® FB-H1
Biovac® FB-H2
Biovac® FB-B1

Side 21
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INNHOLD
Infiltrasjonspakker
Trykkinfiltrasjonsanlegg
Komplette pakkeløsninger, ferdig dimensjonert

Side 22

Slamsikring og etterpolering
Slamsikring

Side 25

Etterpolering

Side 26

Biovac® pumpestasjoner
Arctic 630, for 1 hytte

Side 28

Type 08-1, for 1-5 hus

Side 28

Type 12-2, for 6-25 hus

Side 29

Biovac Pumpestyring P01/P02

Side 30

Biovac® fettutskiller
Fettutskiller

Side 32

Biovac® Prosjekt
Biovac SBR avløpsrenseanlegg for pe 50-30.000

Side 34

Containeranlegg, rehabilitering og Fluidtec
membranfilteranlegg

Side 35

Øvrige produkter og tjenester
Søknad om utslippstillatelse

Side 36

Serviceavtale

Side 38

Biovac® Trygg - kostnadskontroll

Side 39

Befaring

Side 39

salg@biovac.no
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Biovac® minirenseanlegg Et miljøvennlig og fleksibelt
alternativ
Biovac® minirenseanlegg er et
miljøvennlig alternativ for rensing av
avløpsvann for de som ikke er tilknyttet
kommunalt avløp. Teknologien som
brukes er basert på en naturlig og
biokjemisk renseprosess.
Samtlige Biovac® minirenseanlegg er godkjent etter NS-EN 12566-3.
Dette er standarden alle kommuner har som minstekrav.
Biovac® minirenseanlegg finnes i en rekke forskjellige utførelser og
har derfor en høy fleksibilitet i forhold til plassering, grunnforhold
og tomteforhold. Anleggene kan enten graves ned eller plasseres i
et frostfritt rom over bakken. Lav slamproduksjon innebærer færre
slamtømminger og lavere kostnader.
Et minirenseanlegg fra Biovac er en investering for fremtiden, som
dessuten øker verdien på din eiendom.
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Vi har løsninger for alle krav og alle behov.
Alle anlegg er produsert i Norge for nordiske forhold.

ORIGINAL
SI

salg@biovac.no
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Minirenseanlegg for nedgraving
Biovac® FD5N GRP
DIMENSJONERT FOR 5 PE
OM PRODUKTET:

PRODUKTFORDELER:

Anlegget består av en 5,9 m3
glassfibertank for nedgraving. Anlegget
brukes ved utslipp av samlet avløpsvann
fra helårsbolig/fritidsbolig.

• Kan kombineres med skjøtehals (maks.
50 cm).
• Biovac SBR renseteknologi.
• Stort slamlager.
• Anlegget er testet og godkjent for bruk
med variabel belastning. Eks hytter og
fritidsboliger.

Ved utslipp til infiltrasjon anbefaler vi
at det nedsettes en slamsikringskum i
etterkant av anlegget.
Du får tilsendt SMS etter utført service,
samt e-post med servicerapport.

Diameter

Lengde/
Høyde

Senter innløp/utløp
Avstand fra
terreng

Senter innløp/utløp
Avstand fra
bunn tank

Ø 1620 mm

3220 mm/
2170 mm

670 mm/
790 mm

1500 mm/
1380 mm

Diameter
innløpsrør

Diameter
utløpsrør

Diameter
hals

Strømforbruk

Antall
personekvivalenter

Effektivt
slamlager

Ø 110 mm

Ø 110 mm

Ø 800 mm

1,0-1,5 kWt pr.

5

3300 l

Biovac® FD10N GRP
DIMENSJONERT FOR 10 PE
OM PRODUKTET:

PRODUKTFORDELER:

Anlegget består av en 7,8 m3
glassfibertank for nedgraving. Anlegget
brukes ved utslipp av samlet avløpsvann
fra helårsbolig/fritidsbolig.

• Kan kombineres med skjøtehals
(maks 50 cm).
• Biovac SBR renseteknologi.
• Stort slamlager.
• Anlegget er testet og godkjent for
bruk med variabel belastning. Eks
hytter og fritidsboliger.

Ved utslipp til infiltrasjon anbefaler vi
at det nedsettes en slamsikringskum i
etterkant av anlegget.
Du får tilsendt SMS etter utført service,
samt e-post med servicerapport.

Diameter

Lengde/
Høyde

Senter innløp/utløp
Avstand fra
terreng

Senter innløp/utløp
Avstand fra
bunn tank

Ø 1620 mm

4220 mm/
2170 mm

670 mm/
790 mm

1500 mm/
1380 mm
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Diameter
innløpsrør

Diameter
utløpsrør

Diameter hals

Strømforbruk

Ø 110 mm

Ø 110 mm

Ø 800 mm

2,1-3,5 kWt pr.
døgn

Antall
personekvivalenter

Effektivt
slamlager
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3700 l
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Biovac® FD15N GRP
DIMENSJONERT FOR 15 PE
OM PRODUKTET:

PRODUKTFORDELER:

Anlegget består av en 11,4 m3
glassfibertank for nedgraving. Anlegget
brukes ved utslipp av samlet avløpsvann
fra helårsbolig/fritidsbolig.

• Kan kombineres med skjøtehals
(maks 50 cm).
• Biovac SBR renseteknologi
• Stort slamlager.
• Anlegget er testet og godkjent for
bruk med variabel belastning. Eks
hytter og fritidsboliger.

Ved utslipp til infiltrasjon anbefaler vi at
det nedsettes en slamsikringskum i
etterkant av anlegget.
Du får tilsendt SMS etter utført service,
samt e-post med servicerapport.

Diameter

Lengde/
høyde

Senter innløp/utløp
Avstand fra
terreng

Senter innløp/utløp
Avstand fra
bunn tank

Ø 2020 mm

4070 mm/
2570 mm

710 mm/
840 mm

1860 mm/
1730 mm

Diameter
innløpsrør

Diameter
utløpsrør

Hals Ø / H

Strømforbruk

Ø 110 mm

Ø 110 mm

Ø 600 mm/
800 mm

2,1-3,5 kWt pr.
døgn

Antall
personekvivalenter

Effektivt
slamlager

15

5400 l

Antall
personekvivalenter

Effektivt
slamlager

20

6500 l

Biovac® FD20N GRP
DIMENSJONERT FOR 20 PE
OM PRODUKTET:

PRODUKTFORDELER:

Anlegget består av en 14 m3
glassfibertank for nedgraving. Anlegget
brukes ved utslipp av samlet avløpsvann
fra helårsbolig/fritidsbolig.

• Kan kombineres med skjøtehals
(maks 50 cm).
• Biovac SBR renseteknologi
• Stort slamlager.
• Anlegget er testet og godkjent for
bruk med variabel belastning. Eks
hytter og fritidsboliger.

Ved utslipp til infiltrasjon anbefaler vi at
det nedsettes en slamsikringskum i
etterkant av anlegget.
Du får tilsendt SMS etter utført service,
samt e-post med servicerapport.

Diameter

Lengde/
Høyde

Senter innløp/utløp
Avstand fra
terreng

Senter innløp/utløp
Avstand fra
bunn tank

Ø 2020 mm

4920 mm/
2570 mm

710 mm/
840 mm

1860 mm/
1730 mm

salg@biovac.no

Diameter
innløpsrør

Diameter
utløpsrør

Diameter hals

Strømforbruk

Ø 110 mm

Ø 110 mm

Ø 600 mm/600
mm/ 800 mm

3,0-4,0 kWt pr.
døgn
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Biovac® FD30N GRP
DIMENSJONERT FOR 30 PE
OM PRODUKTET:

PRODUKTFORDELER:

Anlegget består av en 17,6 m3
glassfibertank for nedgraving. Anlegget
brukes ved utslipp av samlet avløpsvann
fra helårsbolig/fritidsbolig.

• Kan kombineres med skjøtehals
(maks 50 cm).
• Biovac SBR renseteknologi
• Stort slamlager.
• Anlegget er testet og godkjent for
bruk med variabel belastning. Eks
hytter og fritidsboliger.

Ved utslipp til infiltrasjon anbefaler vi
at det nedsettes en slamsikringskum i
etterkant av anlegget.
Du får tilsendt SMS etter utført service,
samt e-post med servicerapport.

Diameter

Lengde/
Høyde

Senter innløp/utløp
Avstand fra
terreng

Senter innløp/utløp
Avstand fra
bunn tank

Ø 2020 mm

5920 mm/
2570 mm

710 mm/
840 mm

1860 mm/
1730 mm

Diameter
innløpsrør

Diameter
utløpsrør

Diameter hals

Strømforbruk

Ø 160 mm

Ø 110 mm

Ø 600 mm/600
mm/ 800 mm

3,0-4,0 kWt pr.
døgn

Antall
personekvivalenter

Effektivt
slamlager

30

6700 l

Kapasitet
personekvivalenter

Effektivt
slamlager

40

6400 l

Biovac® FD40N GRP
DIMENSJONERT FOR 40 PE
OM PRODUKTET:

PRODUKTFORDELER:

Anlegget består av en 20,8 m3
glassfibertank for nedgraving. Anlegget
brukes ved utslipp av samlet avløpsvann
fra helårsbolig/fritidsbolig.

• Kan kombineres med skjøtehals
(maks 50 cm).
• Biovac SBR renseteknologi
• Stort slamlager.
• Anlegget er testet og godkjent for
bruk med variabel belastning. Eks
hytter og fritidsboliger.

Ved utslipp til infiltrasjon anbefaler vi at
det nedsettes en slamsikringskum i
etterkant av anlegget.
Du får tilsendt SMS etter utført service,
samt e-post med servicerapport.

Diameter

Lengde/
Høyde

Senter innløp/utløp
Avstand fra
terreng

Senter innløp/utløp
Avstand fra
bunn tank

Ø 2020 mm

7080 mm/
2570 mm

710 mm/
840 mm

1860 mm/
1730 mm
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Diameter
innløpsrør

Diameter
utløpsrør

Diameter hals

Strømforbruk

Ø 160 mm

Ø 110 mm

Ø 600 mm/600
mm/ 800 mm

3,5-5,0 kWh pr.
døgn

BIOVAC.NO

Biovac® FD50N GRP
DIMENSJONERT FOR 50 PE
OM PRODUKTET:

PRODUKTFORDELER:

Anlegget består av en 25,8 m3
glassfibertank for nedgraving. Anlegget
brukes ved utslipp av samlet avløpsvann
fra helårsbolig/fritidsbolig.

• Kan kombineres med skjøtehals
(maks 50 cm).
• Biovac SBR renseteknologi
• Stort slamlager.
• Anlegget er testet og godkjent for
bruk med variabel belastning. Eks
hytter og fritidsboliger.

Ved utslipp til infiltrasjon anbefaler vi
at det nedsettes en slamsikringskum i
etterkant av anlegget.
Du får tilsendt SMS etter utført service,
samt e-post med servicerapport.

Diameter

Lengde/
Høyde

Senter innløp/utløp
Avstand fra
terreng

Senter innløp/utløp
Avstand fra
bunn tank

Ø 2430 mm

6230 mm/
2980 mm

770 mm/
900 mm

2210 mm/
2080 mm

Diameter
innløpsrør

Diameter
utløpsrør

Diameter hals

Strømforbruk

Ø 160 mm

Ø 110 mm

Ø 600 mm/600
mm/ 800 mm

3,5-5,0 kWt
pr. døgn

Kapasitet
personekvivalenter

Effektivt
slamlager

50

8100 l

Biovac® FD5N PEH
DIMENSJONERT FOR 5 PE
OM PRODUKTET:

PRODUKTFORDELER:

Anlegget består av en 4 m3 tank i
rotasjonstøpt polyetylen for nedgraving.
Anlegget brukes ved utslipp av samlet
avløpsvann og er spesielt egnet for variabel
belastning

• Styreskap i halsen på anlegget – alt
under bakkenivå.
• Anlegget er testet og godkjent for bruk
med variabel belastning. Eks hytter og
fritidsboliger.
• Alle komponenter, inklusive
styreelektronikk, er plassert i halsen
under bakkenivå. Lokket på tanken er
derfor det eneste som vises over bakken.
• Biovac SBR renseteknologi.

Ved utslipp til infiltrasjon anbefaler vi at det
nedsettes en slamsikringskum i etterkant
av anlegget.
Du får tilsendt SMS etter utført service,
samt e-post med servicerapport.

Diameter/Lengde/ Høyde

1555 x 2430 x
2760

Senter innløp/
utløp
Avstand fra
bunn tank

Diameter
innløpsrør

Diameter
utløpsrør

Hals Ø / H

Strømforbruk

Antall personekvivalenter

Slamlager

1338/1205 mm

Ø 110 mm

Ø 75 mm

1530/1150 mm

1-1,5 kWt
pr. døgn

5

1300 l

salg@biovac.no
salg@biovac.no
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Minirenseanlegg for plassering
i anleggsrom, dimensjonert for 5 pe
Biovac® FD5 std / MG
DIMENSJONERT FOR 5 PE
OM PRODUKTET:

PRODUKTFORDELER:

Biovac® FD5 er vårt minste renseanlegg
for plassering i anleggsrom. Anlegget
består av mottakstank og reaktortank, i
tillegg til fire slamtørkere.

• Krever ikke tømming med sugebil
• Biovac SBR renseteknologi.
• Slamsekkene byttes av servicetekniker
i forbindelse med servicebesøk.
• Alle komponenter er lett tilgjengelig
for service og tilsyn.
• Testet og godkjent for bruk med
variabel belastning. Eks. hytter/
fritidsboliger.
• Innehar SINTEF teknisk godkjenning i
henhold til EN 12566-3.

Anlegget kan leveres med mottakstank
for nedgraving (std), og mottakstank for
plassering på gulv (MG).
Fordi anlegget er utstyrt med
slamtørkere, kan de installeres på steder
der slamtømmebil ikke kommer til.
Det er viktig å forholde seg til spesifikke
krav til anleggsrom. Anlegget krever 3
servicebesøk pr. år.

Biovac® FD15-35
DIMENSJONERT FOR 12-29 PE
OM PRODUKTET:

PRODUKTFORDELER:

Når flere husstander går sammen
om en felles renseløsning, reduseres
kostnadene for hver enkelt husstand i
forhold til investering og serviceutgifter.

• Biovac SBR renseteknologi.
• Alle komponenter er lett tilgjengelig
for service og tilsyn.
• Testet og godkjent for bruk med
variabel belastning. Eks. hytter/
fritidsboliger.
• Innehar SINTEF teknisk godkjenning i
henhold til EN 12566-3.
• Fellesanlegg gir reduserte kostnader.

Anlegget krever 3 servicebesøk pr.
år og har behov for inntil 3-4 årlige
slamtømminger, avhengig av anleggets
størrelse, og belastning.
Anleggene består av to tanker:
• Kombinert mottakstank og slamlager
for nedgraving
• Reaktortank for plassering på gulv
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Krav til anleggsrom

For Biovac® FD5 MG
• Anleggsrommet skal bygges som våtrom, det vil si det
skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade
på konstruksjoner og materialer på grunn av vannsøl,
lekkasje og kondens
• Anleggsrommet er kun ment for minirenseanlegg, og
skal ikke utstyres med f.eks. toalett, dusj, vaskemaskin e.l.

• Anlegget skal ha egen kurs, 1-fas 16A + jord. Kursen
avsluttes i vanntett 1-fas dobbel stikkontakt på vegg
• For å opprettholde god biologisk nedbryting i anlegget,
skal temperaturen i anleggsrommet alltid være over
10°C ved gulv. Rommet skal fullisoleres
• Anleggsrommet skal ha egen, permanent belysning

• Anleggsrommet må og utstyres med vannkran med
påmontert hurtigkobling også for service og renhold, og
med Ballofix m/inv. Gjenge (1/4”)
• Det skal være støpt og stålpusset gulv i anleggsrommet.
Det skal være sluk i rommet, men det må ikke støpes
med fall i den delen av rommet hvor reaktortanken
plasseres
• Det er ønskelig at anleggsrommet utstyres med
håndvask

• Rommet må utstyres med en avtrekksvifte
• Ved plassering i eget hus må signalkabel legges fra
anleggsrom til bolighuset. Alarmen skal være hørbar
fra husets oppholdsrom. Alternativt kan det monteres
blinklampe som alarm
ROMMETS STØRRELSE (MINIMUMSKRAV)
• Lengde – 3.40 m
• Bredde – 3 m
• Høyde – Minimum 2 m

• Elektriske installasjoner i anleggsrommet skal ha
minimum tetningsgrad IP 44

Eksempel: Anlegg med mottakstank på gulv

salg@biovac.no
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Felles renseanlegg
En felles avløpsløsning for flere boenheter
FORDELER MED FELLES RENSEANLEGG
Fordi hver enkelt husstand er med og deler på omkostningene, vil
alle kunne få:
•
•
•
•

Lavere investeringskostnader
Lavere slamtømmekostnader
Redusert kjemikalie- og energiforbruk
Lavere servicekostnader

HVORDAN DET FUNGERER
•
•
•

Avløpet fra den enkelte husstanden kobles til en pumpestasjon
Fra pumpestasjonen til renseanlegget legges det en
trykkledning
Renseanlegg og utløp planlegges og dimensjoneres ut fra antall
påkoblede husstander og lokale forhold

Eksempel på felles renseløsning:

BIOVAC ARCTIC PUMPESTASJON
Pumpestasjonene er produsert
i rotasjonsstøpt polyetylen og
leveres komplett med avløpspumpe,
koblingsfot, geiderør, rørdeler,
tilbakeslagsventil og styreskap.
Les mer om pumpestasjoner på side 27

BIOVAC FD50N GRP - Minirenseanlegg for
nedgraving. Dimensjonert for 50 pe
Anlegget brukes for samlet avløpsvann fra helårsbolig/
fritidsbolig med utslipp til sjø, vann, bekk/elv.
Les mer om felles renseanlegg på side 10-14
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Filterbaserte renseanlegg
Haco filterbaserte renseanlegg for
hytter og hus - når du har behov for et
renseanlegg du kan stole på
Haco renseanlegg for gråvann og/eller samlet avløpsvann er
dimensjonert og tilpasset ulike forhold og spesielt egnet for
sårbare områder. Anleggene er 100 % biologiske filterbaserte
renseanlegg, og oppnår høye renseeffekter blant annet på fosfor,
organisk materiale og bakterier. Det benyttes ikke kjemikalier
i renseprosessen. Det offentlige programmet for naturbasert
avløpsteknologi (NAT-programmet 1994-97), dannet grunnlaget
for tilvirkningen av VA- Miljøblad nr. 49 om våtmarksfiltre, nr. 59
om lukkede infiltrasjonsanlegg og nr. 60 om biologiske filtre for
gråvann. Haco renseanlegg er dimensjonert og utformet innenfor
kravene i de ulike miljøbladene med tilhørende dokumentasjon.
Renseresultatet i Haco renseanlegg vil ikke påvirkes av ujevn bruk/
belastning og dette gjør at de også er velegnet for bruk på hytter.
Anleggene er driftssikre, robuste og har lavt energiforbruk.

salg@biovac.no
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GV Kompakt H1
Gråvannsanlegg etter VA-Miljøblad nr. 48 og 60
Dimensjonert for 1 hytte, inntil 6 sengeplasser
NYTT PRODUKT!

OM PRODUKTET

PRODUKTFORDELER

GV Kompakt for rensing av gråvann. Anlegget består av kun
èn tank som inneholder både slamavskiller og biofilter.

•
•
•

Anlegget er dimensjonert etter VA-Miljøblad nr 48
«slamavskiller» og VA-Miljøblad nr. 60 «biologiske filter for
gråvann.»

•

Kompakt anlegg som består av kun én tank
Slamavskiller og biofilter dimensjonert iht. VA miljøblad
Anlegget leveres med pumpe for fordeling til biofilter, men
kan også benyttes med selvfall
Anlegg for selvfall er tilrettelagt for hytter der det ikke er
strøm

Anlegget er dimensjonert for én hytte med inntil seks
sengeplasser og maksimalt 90 bruksdøgn.
Anlegget er produsert i glassfiber og beregnet for
nedgraving.

GV Kompakt H1

Tilvalg

Slamavskiller
Størrelse (volum)

1,2 m3

Biofilter
Størrelse (areal)

2,4 m2

Dybde filtermasse

600 mm

Høyde (inkl. hals)

2200 mm

Lengde

2350 mm

Diameter på tank

ø 1600 mm

Integrert pumpe og spredesystem

230 V

X

Alarm (Lyd og lysvarsel)

230 V

X

Ekstern inspeksjonskum
med pumpe

ø 600 mm
H 1500 mm
230V

X
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Haco GV-H1-3

Gråvannsanlegg iht VA-Miljøblad nr. 48 og 60
Dimensjonert for 1-3 hytter, inntil 18 sengeplasser

OM PRODUKTET

PRODUKTFORDELER

Haco gråvannsanlegg består av slamavskiller med integrert
pumpe, dimensjonert iht. VA-miljøblad nr. 48 «slamavskiller».
Avhengig av størrelsen på anlegget, er det en eller to
filterkummer, samt en inspeksjonskum. Biofilteret tilfredsstiller
kravene i VA-miljøblad nr. 60 «biologiske filtre for gråvann» ift.
filterflate og filterdybde. Anlegget er beregnet for nedgraving.
Anlegget benyttes på hytte der toalettavløpet ledes til tett
tank eller annen separat løsning.

• Godt egnet for hytter i områder med sårbar natur eller
strenge rensekrav
• Slamavskiller og biofilter dimensjonert iht. VA miljøblad
• Gode renseresultater uavhengig av belastning
• Inspeksjonskum, som er tilrettelagt for prøvetaking
• Mulighet for pumpe, der det ikke er selvfall ut fra
inspeksjonskummen

Noen kommuner krever serviceavtale også for filterbaserte
renseanlegg. Vi anbefaler uansett minimum ett servicebesøk
pr. år for å sikre stabil drift av anlegget.

Haco GV-H1

Haco GV-H2

Haco GV-H3

Slamavskiller med pumpekum
Størrelse (volum)/Vekt

H 1680 mm, Ø 1200 mm
(1 m3)/80 kg

H 1850 mm, Ø 1600 mm
(2 m3)/130 kg

H 1900 mm, Ø 2000 mm
(3 m3)/170 kg

Inspeksjonskum
Størrelse/Vekt

H 1750 mm, Ø 600 mm
/20 kg

H 1750 mm, Ø 600 mm
/20 kg

H 1750 mm, Ø 600 mm
/20 kg

Filterkum, liten
Størrelse/Vekt

H 1400 mm, Ø 1600 mm
/130 kg

Filterkum, stor
Størrelse/Vekt

H 1400 mm, Ø 1600 mm
/130 kg
H 1500 mm, Ø 2400 mm
/250 kg

H 1500 mm, Ø 2400 mm
/250 kg

Pumpe
Spenning/Effekt

230 V/500 W

230 V/500 W

230 V/500 W

Alarm (lyd/lys)
Spenning/Effekt

230 V/12 V

230 V/12 V

230 V/12 V

Innløp fra topp/bunn
slamavskiller

553/1127 mm

595/1255 mm

665/1235 mm

salg@biovac.no
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Haco GV-B1/2
Gråvannsanlegg iht. VA-miljøblad nr. 48 og 60

OM PRODUKTET

PRODUKTFORDELER

Haco gråvannsrenseanlegg består av slamavskiller med
integrert pumpe, dimensjonert iht. VA-miljøblad nr. 48
«slamavskiller». Avhengig av størrelsen på anlegget, er det
en eller to filterkummer, samt en inspeksjonskum. Biofilteret
tilfredsstiller kravene i VA-miljøblad nr. 60 «biologiske filtre for
gråvann» ift. filterflate og filterdybde. Anlegget er beregnet
for nedgraving. Anlegget benyttes på hus der avløpet er
separert. Toalettavløpet ledes vanligvis til en tett tank.

•
•
•
•

Slamavskiller og biofilter dimensjonert iht. VA miljøblad
Stort kammer for lufting og prøvetaking
Gode renseresultater uavhengig av belastning
Inspeksjonskum, som er tilrettelagt for prøvetaking

Vi anbefaler minimum to servicebesøk pr. år for å sikre stabil
drift av anlegget.

Haco GV-B1

Haco GV-B2

Slamavskiller med pumpekum
Størrelse (volum)/Vekt

H 1850 mm, Ø 1600 mm (2 m3)/130 kg

H 1900 mm, Ø 2000 mm (3m3)/170 kg

Inspeksjonskum
Størrelse/Vekt

H 1750 mm, Ø 600 mm/20 kg

H 1750 mm, Ø 600 mm/20 kg

Filterkum, stor +
Størrelse/Vekt

H 1900 mm, Ø 2400 mm/260 kg

2 stk
H 1900 mm, Ø 2400 mm/260 kg

Pumpe
Spenning/Effekt

230 V/500 W

230 V/500 W

Alarm (lyd/lys)
Spenning/Effekt

230 V/12 V

230 V/12 V

Innløp fra topp/bunn
slamavskiller

595/1255 mm

665/1235 mm
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Haco FB-H1-2/FB-B1

Forbehandlingsanlegg for samlet avløpsvann
iht VA-Miljøblad

OM PRODUKTET

PRODUKTFORDELER

Haco forbehandlingsanlegg er et anlegg som må kombineres
med infiltrasjon. Anlegget gjør det mulig å benytte
infiltrasjon til tross for marginale masser. Ved forbehandling
av avløpsvannet vil man kunne redusere infiltrasjonsarealet
med inntil 75%. Haco forbehandlingsanlegg består av
slamavskiller med integrert pumpe, dimensjonert iht. VAMiljøblad nr 48. Avhengig av størrelsen på anlegget, er det en
eller to filterkummer, samt en resirkulasjonskum. Anlegget er
beregnet for nedgraving.

• Godt egnet for hus og hytter i områder med sårbar natur
eller strenge rensekrav
• Gode renseresultater uavhengig av belastning
• Lavere krav til stedlige masser
• Redusert infiltrasjonsareal
• Forlenget levetid på infiltrasjonsanlegget
• Slamtømmes annethvert år på hytter og hvert år på hus

FB-H1

FB-H2

FB-B1

Slamavskiller med pumpekum
Størrelse /vekt

H 180 mm, Ø 1600 mm (2m3)
130 kg

H 1900 mm, Ø2000 mm
(3 m3)
170 kg

H 1900 mm, Ø2000 mm
(3 m3)
170 kg

Resirkulasjonskum
Størrelse / vekt

H 1750 mm, Ø 600 mm
20 kg

H 1750 mm, Ø600 mm
20 kg

H 1750 mm, Ø600 mm
20 kg

Filterkum, stor
Størrelse / vekt

H 1500 mm, Ø 2400 mm
250 kg

H 1500 mm, Ø2400 mm
250 kg

H 1500 mm, Ø2400 mm
250 kg

Pumpe
Spenning / effekt

230 V / 500 W

230 V / 500 W

230 V / 500 W

Alarm (lyd/lys)
Spenning / effekt

230 V / 12 V

230 V / 12 V

230 V / 12 V

Innløp fra topp/bunn
slamavskiller

595/1255 mm

665/1235 mm

665/1235 mm

Større forbehandlingsanlegg dimensjoneres og kalkuleres på forespørsel
salg@biovac.no
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Ferdig dimensjonerte trykkinfiltrasjonsanlegg
Iht. VA-Miljøblad nr. 59
HVORFOR VELGE TRYKKINFILTRASJON?

KOMPLETTE LØSNINGER:

Optimal renseeffekt og økt levetid
•
Løsningen gir optimal renseeffekt og reduserer faren for
gjentetting av rensefilteret og infiltrasjonsrørene. 90 %
rensing av fosfor (P) og organisk stoff (BOF)

Dimensjonerte pakkeløsninger består av:
• Slamavskiller med integrert støtenhet, evt. ekstern
støtbelaster
• Infiltrasjonspakke (Helsveiset manifold i PE, klargjorte
infiltrasjonsrør og sammenstillingspakke)

Lave driftskostnader
•
Infiltrasjonsanlegg krever normalt ikke drifts- og
serviceavtale
Fleksibel anleggsløsning
•
Trykkinfiltrasjon tillater lange pumpelengder. Pumping
gjør det mulig å løfte avløpsvannet og transportere det
til et eget infiltrasjonsområde. Plassering av slamavskiller
er således uavhengig av hvor infiltrasjonsanlegget
legges

Disse komplette leveransene sikrer en enkel installasjon. Valg
av pakkeløsning bestemmes av antall pe (personekvivalenter),
brukstid og grunnforhold.
Ferdig dimensjonerte trykkinfiltrasjonsanlegg krever
prosjektering og selges kun via forhandler

NIBIOs foretrukne renseløsning!
•
VA-konsulenter, hydrogeologer, samt NIBIO (tidligere
jordforsk) anbefaler dette som førstevalg av renseløsning

Kontakt
oss for komplette
løsninger!

Eksempel 1: Slamavskiller med integrert støtenhet og infiltrasjonspakke. Kan
kombineres med minirenseanlegg eller forbehandlingsanlegg iht. rapport

Eksempel 2: Slamavskiller, separat støtbelaster og infiltrasjonspakke
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TRYKKINFILTRASJON FOR HUS MED MER ENN 90 BRUKSDØGN PR ÅR. TØMMING HVERT 2. ÅR
NRF nummer

Antall hus/pe

Jordklasse

Størrelse slamavskiller

Integrert støtbelaster

3246044

1/5

1*

4 m3

100 m2

3246045

1/5

2

4 m3

40 m2

3246046

1/5

2

4 m3

3246047

1/5

3

4 m3

3246048

1/5

3

4 m3

3246049

2/10

1*

7 m3

2x100 m2

3246051

2/10

2

7 m3

80 m2

3246052

2/10

3

7 m3

40 m2

3246053

2/10

3

7 m3

3246054

3/15

1*

9,5 m3

2x150 m2

3246055

3/15

2

9,5 m3

120 m2

3246056

3/15

3

9,5 m3

60 m2

3246057

4/20

1*

12 m3

2x200 m2

3246058

4/20

2

12 m3

2x80 m2

3246059

4/20

3

12 m3

80 m2

X

Filtreringsareal

40 m2
20 m2

X

X

20 m2

40 m2

TRYKKINFILTRASJON FOR HYTTER MED MINDRE ENN 90 BRUKSDØGN PR ÅR. TØMMING HVERT 2. ÅR
NRF nummer

Antall hus/pe

Jordklasse

Størrelse slamavskiller

Integrert støtbelaster

3246061

1/5

1*

2 m3

100 m2

3246063

1/5

2

2 m3

40 m2

3246065

1/5

2

2 m3

3246067

1/5

3

2 m3

3246069

1/5

3

2 m3

3246072

2/10

1*

4 m3

2x100 m2

3246073

2/10

2

4 m3

80 m2

3246074

2/10

3

4 m3

40 m2

3246075

2/10

3

4 m3

3246076

3/15

1*

7 m3

2x150 m2

3246077

3/15

2

7 m3

120 m2

3246078

3/15

3

7 m3

60 m2

3246079

3/15

3

7 m3

3246081

4/20

1*

7 m3

2x200 m2

3246083

4/20

2

7 m3

2x80 m2

3246085

4/20

3

7 m3

80 m2

X

Filtreringsareal

40 m2
20 m2

X

X

X

20 m2

40 m2

60 m2

*Vannledningsevne mellom 2-4 meter per døgn. Ved vannledingsevne over 5 meter per døgn kan jordklasse 2 brukes

salg@biovac.no
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Slamsikring og
etterpolering
I noen tilfeller må man ta ekstra
hensyn til resipienten i forhold til
utslipp av renset avløpsvann, enten
fordi man ønsker å forlenge levetiden
til infiltrasjonsgrøfter, eller fordi det
finnes drikkevannskilder e.l. man ikke
ønsker skal bli forurenset.
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Slamsikring
Slamsikring for effektiv tilbakeholdelse av slam og
flytslam etter minirenseanlegg

Selvfall

Integrert pumpekum

OM PRODUKTET

PRODUKTFORDELER

Slamsikring leveres i 2 modeller. Slamsikringskum for selvfall,
eller slamsikringskum med integrert pumpekum for pumping
til ikke trykksatt utslippsgrøft.

• Stopper eventuell slamflukt etter
minirenseanlegg
• Forlenger levetiden til eventuell etterfølgende
utslippssgrøft
• Mulighet for enkel prøvetakning
• Meget tømmevennlig design

Biovac® slamsikring med pumpekum leveres med pumpe og
alarm, pumpevolum på 13 liter pr. pumpestøt.
Slamsikringskummen fordeler vannstrømmen over et
stort areal som reduserer hastigheten på vannet. Dette,
i kombinasjon med oppholdstid, gjør at slammet i det
innkommende vannet sedimenteres effektivt, og forhindrer
slamflukt.

DIMESNJONERINGSTABEL SLAMSIKRING MED PUMPE.
Løftehøyde (meter)

Maks lengde (meter)

5

20

4

25

3

30

1 HUS MED
SELVFALL, 1 M3
Pumpe

1 HUS MED
PUMPE, 1 M3

2 HUS MED
SELVFALL

ABS Robusta 300

2 HUS MED
PUMPE

3 HUS MED
SELVFALL

ABS Robusta 300

3 HUS MED
PUMPE
ABS Robusta 300

Høyde

1680 mm

1680 mm

1850 mm

1850 mm

1900 mm

1800 mm

Diameter

1200 mm

1200 mm

1600 mm

1600 mm

2000 mm

2000 mm

Innløp

1127 mm senter

1127 mm senter

1255 mm senter

1255 mm senter

1235 mm senter

1235 mm senter

Utløp

1030 mm senter

salg@biovac.no

1150 mm senter

1135 mm senter
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Vannmettet etterpolering
Etterpoleringsfilter for effektiv tilbakeholdelse av næringsstoffer

Godkjenningsordningen NS12566-3 tilsier at alle
minirensanlegg skal ha renseffekt på 90% fjerning av organisk
materiale, BOF5 og 90% fjerning av fosfor.

Vannmettet EP består av en slamsikringskum og et
vannmettet etterpoleringsfilter med filtermasse beregnet for
dette formålet.

Godkjenningsordningen inneholder pr. i dag ingen krav til
bakteriereduksjon. I de tilfellene hvor kommunene krever at
det skal tas spesielle hensyn til resipienter som badevann,
drikkevann og sårbar natur kan de sette strengere rensekrav.

Det vil alltid stå vann i filteret. Filteret fylles med renset
avløpsvann fra minirenseanlegg og slamavskiller.
Avløpsvannet har god oppholdstid i anlegget før det
igjen presses ut av filteret. Denne prosessen bidrar også til
bakteriereduksjon.

Vannmettet etterpolering er beregnet for effektiv restfjerning
av fosfor og organisk materiale.

Høyde

SLAMAVSKILLER, 1 HUS,
1m3

HACO VANNMETTET EP, 1 HUS

SLAMAVSKILLER, 2 HUS,
2m3

HACO VANNMETTET EP,
2 HUS

1680 mm

1350 mm

1850 mm

1700 mm

Diameter

1200 mm

2000 mm

1600 mm

2400 mm

Senter innløp fra
bunn tank

1130 mm

700 mm

1255 mm

1050 mm

Senter utløp fra
bunn tank

1030 mm

675 mm

1155 mm

1000 mm
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Pumpestasjoner
Har du behov for å pumpe
avløpsvannet, enten det er på
grunn av manglende fall, lange
avstander eller fordi det skal inn
på en trykkledning, har Biovac
løsningene du trenger.

salg@biovac.no
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Biovac® pumpestasjoner
Pumpestasjoner benyttes når du har behov for å flytte avløpsvann til
kommunale eller private hovedledninger.
Vi har i vårt sortiment et bredt utvalg av pumpestasjoner som vil dekke behovet for alt fra 1 hytte til 25 hus. Stasjonene er utstyrt
med kvernpumper og vippestyring. Enkel og robust teknologi gir jevnere drift og lang levetid. Vi tilbyr også serviceavtale på våre
pumpestasjoner gjennom vårt nettverk av serviceteknikere.

Biovac® Arctic 630
DIMENSJONERT FOR 1 HYTTE
OM PRODUKTET
Pumpestasjonene er produsert i rotasjonsstøpt polyetylen og leveres komplett med
avløpspumpe, koblingsfot, geiderør, rørdeler, tilbakeslagsventil og styreskap.

PRODUKTFORDELER
•
•
•
•
•

Isolert innerlokk forhindrer frost
Rør med ferdige fester for styreskap og kabeldrager
Kvernpumpe
Rørdeler i rustfritt stål
Tilbakeslagsventil, avstengningskran og spylepunkt

EKSTRAUTSTYR
• Pumpestyring med trykksonde. Se side 30
Biovac® Arctic 630
Høyde

832 mm

Diameter

762 mm

Bruksvolum

60 L

Biovac® Type 08-1
DIMENSJONERT FOR 1-5 HUS
OM PRODUKTET
Pumpestasjonen er produsert i glassfiberarmert polyester og er beregnet for
nedgraving. Stasjonen leveres komplett med pumpe, koblingsfot, geiderør, rustfritt
røropplegg, tilbakeslagsventil, stengeventil og styreskap.

PRODUKTFORDELER
•
•
•
•
•

Fleksibel plassering av innløpet på stedet
Rørdeler i rustfritt stål
Stor fleksibilitet av pumper
Servicevennlig
Stasjonen kan tilpasses etter behov

EKSTRAUTSTYR
• Pumpestyring med trykksonde. Se side 30
Biovac 08-01
Høyde

2000 mm

Diameter tank

800 mm

Diameter innløp

110 mm
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Biovac® Type 12-2
DIMENSJONERT FOR 6-25 HUS
OM PRODUKTET
Pumpestasjonen er produsert i glassfiberarmert polyester og er beregnet for
nedgraving. Stasjonen leveres komplett med pumpe, koblingsfot, geiderør, rustfritt
røropplegg, tilbakeslagsventil og stengeventil.

PRODUKTFORDELER
•
•
•
•
•

Fleksibel plassering av innløpet på stedet
Rørdeler i rustfritt stål
Stor fleksibilitet av pumper
Servicevennlig
Stasjonen kan tilpasses etter behov

EKSTRAUTSTYR
• Pumpestyring med trykksonde. Se side 30

Biovac 12-2
Høyde

2300 mm

Diameter tank

1200 mm

Diameter innløp

110 mm

DIMENSJONERINGSTABELL
Pumpetype

Piranha S08/2 D

Piranha S12/2 D

Piranha S17/2 D

Piranha S21/2 D

Dimensjon
pumpeledning

32

40

50

40

50

63

40

50

63

40

50

63

Innvendig diameter

26

32

40

32

40

51

32

40

51

32

40

51

0,8 l/s

1,0 l/s

1,2, l/s

1,0 l/s

1,2 l/s

2,0 l/s

1,0 l/s

1,2 l/s

2,0 l/s

1,0 l/s

2,0 l/s

3,0 l/s

Kapasitet

Hstatisk

Lengde på pumpeledning i meter
2 meter

120

250

350

250

550

600

280

850

750

320

4 meter

100

230

300

230

500

460

250

750

700

290

280

230

6 meter

80

210

220

200

450

370

220

680

600

260

230

190

8 meter

60

190

150

160

400

270

200

610

500

240

190

160

12 meter

40

150

100

250

80

150

450

300

180

150

80

30

100

100

300

130

140

110

20

50

150

80

30

16 meter
20 meter
24 meter

•
•
•
•

290

40

I oppgitte lengder og dimensjoner på pumpeledning, er det tatt hensyn til selvrensings-hastighet i pumpeledning
Lengden på pumpeledning må ikke overskride de oppgitte lengder
Det må ikke velges mindre eller større dimensjoner på pumpeledning enn det som er oppgitt i tabellen ovenfor
Normal vannmengde / Q-dim:
• 0,8 l/ = 1-2 Husstander
• 1,0 l/s = 3 Husstander
• 1,2 l/s = 5 Husstander
Kontakt oss for

Vi leverer komplette dimensjonerte pumpestasjonløsninger iht. prosjektering

salg@biovac.no
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Pumpestyring med trykksonde for Biovac pumpestasjoner

Biovac® Pumpestyring P01/P02
OM PRODUKTET
Biovac® pumpestyring P01 og P02 gir deg full kontroll over din pumpestasjon. Styringsenheten kan plasseres
der du selv ønsker, og du vil til enhver tid kunne følge med på driften av din pumpestasjon.
En pumpestyring gir økt driftssikkerhet, og du får med én gang beskjed gjennom en alarm om noe ikke
fungerer som det skal.
Du kan også koble til en GSM-sender som gir deg melding direkte på telefonen om alarmen går.

PRODUKTFORDELER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P01

30

P01 for pumpestasjoner med én pumpe
P02 for pumpestasjoner med to pumper
Produsert for norske forhold iht. IP67
For 1 eller 3 fase, 230 og 400V
Nivåmåling med trykksonde
Overvåker og styrer pumpestart, kontaktor og
alarm
Akustisk og visuell alarmvarsling ved høyt nivå og
utløst motorvern
Kan lett tilpasses ved behov
Statusmelding på norsk vises på en LCD-skjerm
Innebygd motor og kortslutningsvern som
beskytter pumpene
Enkel installasjon
Klargjort for GSM-varsling
Time-/driftsteller

EKSTRAUTSTYR
•
•
•

GSM-varsling
Frekvensomformer for styring av 3-fas pumper
med 1-fas strømtilførsel
Stativ

Mål pumpestyring P01/P02

Høyde

280 mm

Bredde

458 mm

Dybde

160 mm

Strømforbruk

80 W

P02
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For Biovac® FD5-50N GRP minirenseanlegg

Biovac® Løftestasjon

Produktinformasjon

BIOVAC® LØFTEST

For Biovac® FD5-50N GRP miniren
OM PRODUKTET

Revidert 14.05.20

Biovac® Løftestasjon er den optimale løsningen når avløpsarrangement ligger for lavt, og det ikke er
mulig med selvfall frem til renseanlegget.

STASJONEN LEVERES MED
•
•
•
•
•

Matepumpe MF 354
Gjennomgående lufting som sikrer lufting over
tak fra renseanlegget
Eget koblingskap for strømforsyning med
sikring og drifts status
Alarmgiver for høyt nivå
Ø110 mm dykkerforing for fl eksibel boring
avinnløpet

Biovac® Løftestasjon

Høyde

3000 mm

Bredde

Ø 600 mm

Innløp

Ø 110 (borres “on site”)

Utløp

senter utløp/avstand fra topp tank

Biovac Environmental Technology AS
Farexvegen 19, 2016 Frogner
salg@biovac.no

63 86 64 60 • kontakt@biovac.no • www.biovac.no
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Biovac frittstående fettutskiller

NYTT

For innendørs installasjon og for nedgraving

PRODUKT!

OM PRODUKTET

Biovac frittstående
NYTT
I prinsipp trenger alle virksomheter
som jobber med matfettutskiller
en fettutskiller. Hvilken størrelse
din virksomhet trenger
avhenger blant annet avFor
antall
liter
spillvann
per
sekund,
hvilken
type
fett
som
skylles
ut
i
avløpet,
hvor mange
PRODUKT!
innendørs installasjon
tappepunkter som finnes og hva slags utstyr som finnes på kjøkkenet. Fettutskillere dimensjoneres, bygges og
monteres i henhold til standard NS EN 1825 1 og 2.
OM PRODUKTET

Våre fettutskillere er produsert
i rotasjonsstøpt
finnes
for
montering
og for nedgraving..
Dette
I prinsipp trenger
alle virksomheter PE
somog
jobber
med mat
en innendørs
fettutskiller. Hvilken
størrelse din virksomhet
trenger
avhenger blant annet av antall liter spillvann per sekund, hvilken type fett som skylles ut i avløpet, hvor mange
garanterer høy slagfasthet
og
bruddstyrke.
Materialet
kan
håndtere
aggressive
fettsyrer,
veier
lite
og
kan
tappepunkter som finnes og hva slags utstyr som finnes på kjøkkenet. Eksakt hvordan størrelsen beregnes er angitt
gjenvinnes. Fettutskilleren
har1825-2.
en glatt, vokslignende overflate på innsiden, noe som gjør den lett å rengjøre, dette
i NS-EN
er produsert i rotasjonsstøpt PE. Dette garanterer høy slagfasthet og bruddstyrke. Materialet kan
forhindrer at fettet festerFettutskilleren
seg.
håndtere aggressive fettsyrer, veier lite og kan gjenvinnes. Fettutskilleren har en glatt, vokslignende overflate på

innsiden, noe som gjør den lett å rengjøre. Dette forhindrer at fettet fester seg.
Utskilleren plasseres så nært
«kilden» som mulig for å unngå fettavleiringer pga. avkjøling. Det anbefales tømming
Utskilleren plasseres så nært «kilden» som mulig for å unngå fettavleiringer pga. avkjøling. Tømming og rengjøring
og rengjøring 4 ganger per
år.
Fettutskiller og tilbakeslagsventiler selges kun via forhandler.
anbefales hver 14. dag, men må minimum gjennomføres en gang per mnd.

EASYCLEAN STANDARD

PRODUKTFORDELER

•
•
•
•
•

Integrert slamfang, prøvetakingsmulighet
•
Integrert slamfang og prøvetakingsmulighet
og tømmerør
•
Utskilleren har 20 års materialgaranti og oppfyller
kravene i NS-EN 1825-1
Utskilleren har 20 års materialgaranti
og oppfyller
•
kan endres ved å bytte plass på
kravene i NS-EN 1825-1 Strømningsretning
inn- og utløp
Strømningsretning kan
endres
ved å bytte plass på
•
Vinklet bunn for enkel tømming og rengjøring
inn- og utløp
•
Som tilbehør finnes blant annet tømmerør,
pumpestasjoner
og rensesystemer – både halv- og
Vinklet bunn for enkel tømming
og rengjøring
Som tilbehør finnes blanthelautomatiske
annet ekstern
prøvetakningskum, inspeksjonsvindu, pumpestasjoner,
alarm og både halv og helautomatiske rensesystemer

Mål fettutskiller
EASYCLEAN
GROUND STANDARD

•
•
•
•
•
•

Høyde/lengde
mm
Integrert
slamfang 1435/1880
og innebygd
prøvetakingsmulighet
Utskilleren
har
20
års
materialgaranti
og oppfyller krav
Senter innløp/utløp
1110/1040 mm
i NS-EN 1825-1
Diameter innløp/utløp
110/110 mm
Vertikal
justerbar forlengningshals
Låsbart
og gasstett87lokk
i klasse B (12,5 tonn) eller
Vekt
kg
klasse D (40 tonn) av støpejern iht NS-EN-124
Kan håndtere opp til 500 mm grunnvann
Som tilbehør finnes blant annet ekstern
prøvetakningskum, pumpestasjon, alarm, tømmestuss
og forlengningshals

UNDERSING NS 0,25
Denne fettutskilleren er et 32
bra alternativ der plass og
fettvolum er begrenset. Denne utskilleren bør bli tømt og
rengjort daglig. Oppvaskmaskin kan ikke kobles til denne
fettutskilleren.

BIOVAC.NO

PRODUKTFORDELER
•
Integrert slamfang og inspeksjonslokk med
hurtigkobling
•
Produsert i polymer
•
For frittstående frostfri installasjon
•
Installeres under oppvaskbenk
•
Tanken er 100% tett og korrosjonsfri
•
Leveres komplett

Vi leverer også tilbakeslagsventiler fra GPA via våre forhandlere.
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§ 12-11. Utslippssted
Utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg skal
lokaliseres slik at
a. utslipp til sjø og ferskvann lokaliseres minst 2 m under
Eksempel på hva du kan følge
laveste
med påvannstand,
fra din mobil/nettbrett/pc:
b. utslipp til elv kun forekommer til elv med
helårsavrenning, og
c. utslipp til grunnen kun forekommer til stedegne
løsmasser.
Utslippsted for avløpsvann fra renseanlegg skal for øvrig
lokaliseres og utformes slik at virkningene av utslippet
på resipienten blir minst mulig og at brukerkonflikter
unngås, herunder slik at utslippet ikke medfører fare for
forurensning av drikkevann.
Hentet fra Forskrift om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften)
salg@biovac.no
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Biovac SBR
For 50 - 30.000 pe
Anleggene er høygradige “aktiv slam”-anlegg
med kjemisk felling. Det benyttes en prosess med
“porsjonsvis behandling”, noe som gjør at alt
avløpsvann får samme behandling uavhengig av
variasjoner i tilrenning (SBR teknologi).
Anleggene er tilrettelagt for trinnvis utbygging, noe
som gjør at både investerings- og driftskostnader
kan fordeles etter utbyggingstakt, og gjør anlegget
spesielt godt egnet ved varierende belastning.
Modul-oppbyggingen gjør det enkelt å utvide eller
flytte hele anlegget. Montering, drift og service
utføres av vårt landsdekkende nettverk av
sertifiserte salgs- og servicerepresentanter som
innehar solid kunnskap og erfaring med Biovac®
avløpsrenseanlegg.

Biovac® biologisk/kjemisk renseprosess
Biovac® renseanlegg er høygradige aktiv slamanlegg
med kjemisk felling. Dette er en velkjent prosess med
optimal fjerning av både organisk stoff og fosfor.
Prosessen gir dessuten høy nitrogenfjerning.
Biovac® renseanlegg er bygget opp etter moderne
prinsipper innen renseteknologi.

Anleggene er konstruert for å tilfredsstille dagens
strenge miljøkrav, og vi har lagt spesiell vekt på
følgende egenskaper:
•
•
•
•
•

Godt arbeidsmiljø
Høygradig rensing
Høy driftssikkerhet
Stor fleksibilitet
Lave driftskostnader

Nedgravde anlegg
Nedgravde renseanlegg passer spesielt godt til
mindre boligfelt, hyttefelt, campingplasser og
lignende, der det ikke er ønskelig med et stort
anleggsbygg. De nedgravde anleggene leveres
med et lite isolert kontrollbygg (2,4 x 2,4 m)
som standard. Andre løsninger, med eller uten
kontrollbygg, prosjekteres på forespørsel. Vi har
satt driftsoperatøren i fokus, med hensyn til HMS,
arbeidsmiljø og servicevennlighet. Biovac leverer
kun lukkede tanker, oppvarmede og godt opplyste
tekniske rom slik at kontakt med avløpsvann
reduseres til et absolutt minimum.
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Containerbaserte renseanlegg
Biovac® renseanlegg har i en årrekke også blitt levert som mobile enheter i containere. Denne løsningen
gjør det enkelt å flytte anlegget til neste lokasjon, og er en svært god løsning for eksempelvis entreprenører.
Containerbaserte løsninger gir like gode renseresultater som plassbygde løsninger.

Rehabiliteringer
Biovac Environmental Technology AS har gjennom de siste 25 årene rehabilitert en rekke større
avløpsrenseanlegg. Da vår prosess modulbygges, og enkelt kan tilpasses eksisterende
prosessbygg, er ofte en rehabilitering den rimeligste løsningen for byggherren.
Biovac gjennomfører gjerne en uforpliktende befaring på ditt renseanlegg.

Membranfiltrering
Fluidtec

Fluidtec® membranfilteranlegg har høy
driftssikkerhet, og krever liten bemanning.
Smittebærere som virus, bakterier og sporer filtreres
bort, samt at en del forurensninger i molekylstørrelse
også stoppes. Humus fjernes effektivt og
rensemetoden oppnår minst 90 % fargereduksjon i
forhold til innkommende råvann. Membranfiltrering
er en trykkdrevet separasjonsprosess. Egenskapene i
filterflaten og oppbygging av
membranen bestemmer graden av separasjon.
Fluidtec® membranfilteranlegg er nøyaktig tilpasset
membranelementets egenskaper for å sikre optimale

driftsbetingelser og levetid. Ved utskifting av
membraner og nyinstallasjoner benyttes det nå i
større grad membraner som har en finere struktur,
og som sikrer enda bedre kvalitet på rentvannet
(permeat). Disse nye membranene er produsert av et
syntetisk materiale som tåler et bredere pH-spekter
av rengjøringskjemikalier, og som tillater kraftigere
og mer effektive rensemetoder ved rutinemessig
vedlikehold.
Biovac er også leverandør av Amiadprodukter samt
Hydranautics membraner.

Amiad

salg@biovac.no
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Søknad om utslippstillatelse
Selv om du som boligeier har fått pålegg fra din kommune om å utbedre ditt
sanitære avløpsanlegg, må du likevel søke kommunen både om tillatelse til å slippe
ut renset avløpsvann i naturen (utslippssøknad), og tillatelse til tiltak (iht. plan- og
bygningsloven). Hva som skal med i disse søknadene, og hvilke krav som stilles til
dokumentasjon varierer fortsatt noe fra kommune til kommune, men mye er likt for alle.
DOKUMENTASJON
•

•

Som boligeier må du ha signert en serviceavtale med leverandøren av
renseanlegget (gjelder i hovedsak minirenseanlegg, men stadig flere kommuner
krever også dette ved installasjon av gråvannsanlegg)
Du trenger en som er ansvarlig prosjekterende (PRO) for hele installasjonen (iht.
Plan- og bygningsloven). Det vil si en som kan erklære ansvarsrett for hvordan
prosjektet skal utformes fra husveggen til resipienten – rørgater, plassering
av renseanlegget, valg av resipient, osv. Ofte er det en lokal entreprenør eller
rørlegger som påtar rollen som PRO, og i noen tilfeller hele søknadsprosessen fra
A til Å

•

Når det er klart hvilke aktører du trenger for å fullføre prosjektet, er det ansvarlig
søker (SØK) som har ansvaret for å fylle ut og sende inn en fullstendig(e)
søknad(er). Ofte kan du få en lokal konsulent, entreprenør eller rørlegger til å ta
jobben med å utarbeide og sende søknadene for deg. Biovac kan også hjelpe deg
med dette.

•

Søker har også ansvaret for å samle inn ansvarsrettene fra de ulike aktørene
i prosjektet. Disse oversendes kommunen som vedlegg til søknad om tiltak,
sammen med gjennomføringsplan

•

I tilfeller hvor installasjon og/eller utslipp berører andre parter, må det
nabovarsles. Dette gjelder både i forhold til tiltak og utslipp i tråd med Plan- og
bygningsloven, og forurensningsforskriften. Kvittering for nabovarsel sendes
kommunen sammen med søknad

•

Når tillatelse til tiltak og utslipp er gitt, og alle aktørene har gjort det de skal i
henhold til dokumentasjon, skal alle som har erklært ansvarsrett sende inn en
samsvarserklæring til søker, som arkiverer disse. Ansvarlig søker sender så inn en
søknad om ferdigattest til kommunen.

•

. Serviceavtale
tegnes med Biovac
1som
leverandør av
renseanlegget

gjøres med
de ulike aktørene
2. Avtale
du trenger for å

gjennomføre prosjektet

Alle aktørene
ansvarsrett
3for.erklærer
sin del av arbeidet

. Utslippssøknad
og søknad
4om
tiltak skrives
og sendes til din
kommune

Når ferdigattest er gitt, skal anlegget være klart til å tas i bruk

SØKNADSSKJEMA
Flere kommuner har utarbeidet egne søknadsskjemaer for søknad om
utslippstillatelse. Noen av disse har kombinert søknad om utslipp og søknad
om tiltak i ett og samme skjema. Se kommunens nettsider, eller ta kontakt med
kommunen din.
På nettsidene til Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO – www.avlop.no), finner
du både en mal for søknaden, og en god veiledning i forhold til utfylling og
hvilke vedlegg som skal sendes sammen med søknaden. Det ligger også mye
informasjon på www.miljokommune.no mht. søknad om utslipp i spredt
bebyggelse.
Når det gjelder søknad om tillatelse til tiltak/byggetillatelse iht. plan- og
bygningsloven, finnes det en del informasjon på avlop.no, under temaet
Bygging av anlegg.
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BIOVAC HJELPER DEG MED SØKNADEN
Om den som prosjekterer ikke ønsker å påta seg alt
papirarbeidet i forbindelse med søknadsskrivingen, kan
Biovac være behjelpelig med dette. Send oss en e-post til
soknad@biovac.no med følgende informasjon:
•

•
•

Dokumentasjon og informasjon om prosjektet
(prosjektbeskrivelse m/tegning) inkl. navn og
kontaktinfo på tiltakshaver
Dokumentasjon og informasjon om hvem som skal
prosjektere anlegget (PRO)
Dokumentasjon og informasjon om hvem som skal
utføre jobben (UTF)

På grunnlag av disse opplysningene skriver vi søknaden for
deg, og sender denne til kommunen. Biovac® står da som
ansvarlig søker for installasjon av minirenseanlegget (SØK).

Se www.biovac.no/produkt/utslippssoknad/ for mer informasjon

ORDLISTE
• Serviceavtale - Når du skal installere et avløpsrenseanlegg
er det iht. forurensingsloven krav til regelmessig service
utført av kyndig servicepersonell. Derfor stilles det som
krav til utslippstillatelsen at serviceavtale tegnes mellom
anleggseier og leverandøren av renseanlegget (gjelder
først og fremst minirenseanlegg).
• Tiltakshaver - Det er eier av eiendommen renseanlegget
skal knyttes til, som er tiltakshaver i prosjektet
• Ansvarlig søker (SØK) - er ansvarlig for at komplett
byggesøknad sendes til kommunen, og skal være
bindeleddet mellom kommunen og de andre foretakene
i prosjektet. SØK er også ansvarlig for å sende søknad om
ferdigattest når anlegget er ferdig etablert.
• Ansvarlig prosjekterende (PRO) - skal beskrive den
aktuelle avløpsløsningen og komme med byggeanvisning
i forhold til det foretak som skal utføre jobben. I de fleste
tilfeller vil normalt det foretak som har gjennomført
befaring og grunnundersøkelser og kommet med
anbefaling på avløpsløsning (den nøytrale fagkyndige), stå
som PRO. Det må erklæres ansvarsrett for prosjektering.
• Ansvarlig utførende (UTF) - skal gjennomføre selve
byggejobben og etablere renseanlegg på eiendommen.
Her må det på plass en rørlegger/graver/entreprenør - ofte
et lokalt foretak. Det må erklæres ansvarsrett for utførelse
for det aktuelle foretaket
• Erklære ansvarsrett - Å erklære ansvarsrett innebærer
at et foretak tar på seg et offentligrettslig ansvar for
oppgaven det skal utføre i en byggesak. For bygging
av mindre avløpsrenseanlegg kreves følgende
ansvarsområder: Ansvarlig søker (SØK), Ansvarlig
prosjekterende (PRO), Ansvarlig utførende (UTF)

mottagerstedet for det rensede avløpsvannet. Eksempler:
helårsførende bekk, elv, innsjø, hav, myr eller annen
mottager.
• ADK1 - I henhold til Norsk Vanns VA-norm skal minst en i
grøftelaget dokumentere ADK-kompetanse. Kravet gjelder
både for den som er ansvarlig for opparbeiding av grøft,
fundament og om/gjenfylling, og for den som legger
ledningene.
• Utslippstillatelse - En utslippstillatelse er en tillatelse
til å forurense. Derfor er utslipp av sanitært avløpsvann
søknadspliktig, jfr. forurensningsforskriften kapittel 12. Du
må søke kommunen om utslippstillatelse både når du skal
etablere et nytt utslipp, og når du skal øke et eksisterende
utslipp utover eksisterende rammer. Du må også søke
hvis du skal bytte avløpsanlegg eller endre type utslipp/
utslippsted.
• Samsvarserklæring - Dokumentasjon som viser at
installasjonen er utført i samsvar med forskriftenes krav.
Den som er ansvarlig for prosjektering, utførelse eller
endring av anlegg skal utstede en erklæring om samsvar
med gjeldende krav. Eier av anlegget skal få dette utlevert
for oppbevaring, og fremvise ved behov.
• Ferdigattest - Så snart arbeidet med avløpsanlegget er
ferdig, og det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon,
skal ansvarlig søker sende inn søknad om ferdigattest med
erklæring om ferdigstillelse.

• Resipient - En resipient er en felles betegnelse på

salg@biovac.no
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Serviceavtale
For at et renseanlegg skal kunne fungere optimalt i mange år fremover, er det viktig at det utføres
jevnlig service på anlegget. Biovac Environmental Technology AS tegner alltid serviceavtale med
anleggseieren. Det betyr at tilsyn og vedlikehold utføres av sertifiserte Biovac-representanter.
SERVICEAVTALE

KYNDIG PERSONELL

Biovac® serviceavtale sørger for en garanti for stabil drift med
tilfredsstillende renseresultat. En slik serviceavtale er også
en av forutsetningene for at det blir gitt utslippstillatelse av
kommunen.

Vårt servicenettverk er kurset og sertifisert for å
vedlikeholde våre renseanlegg. Serviceteknikerne
gjennomfører årlig flere enn 20.000 serviceoppdrag på
Biovac® minirenseanlegg i Norge.
Våre serviceteknikere sørger for:

KVALITET
På grunn av vår unike serviceorganisasjon med egne
sertifiserte serviceteknikere får du som kunde alltid rask
service. Våre serviceteknikere tar hånd om alt nødvendig
vedlikehold av minirenseanlegget 1-3 ganger pr. år. Har du
behov for service utover dette, er vi alene om å tilby hjelp
innen 24 timer etter at du har kontaktet oss.

•
•
•
•

Å ta prøver fra anlegget
Justere prosessen for optimal rensing
Påfyll av kjemikalier
Årlig rapportering til kommunen

Biovac® Trygg
HVA ER BIOVAC TRYGG?
• Biovac Trygg er en tilleggsavtale hvor Biovac dekker
utgifter knyttet til reparasjoner og utskifting av deler på
ditt Biovac minirenseanlegg
• Biovac® Trygg gir deg kostnadskontroll etter garantitiden,
mot en liten egenandel.
• For mer informasjon og vilkår, se www.biovac.no
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HVORDAN BESTILLE BIOVAC® TRYGG
• Via våre nettsider www.biovac.no
• Via e-post: service@biovac.no
• Via sms med kodeord ”trygg” + ditt kundenummer til 2258

BIOVAC.NO

Bestill en befaring
Bestill
en befaring
Kloakk,
septiktanker,
sanitærsystemer og avløpsrenseanlegg er noe de færreste
gårKloakk,
rundt og
tenker på sanitærsystemer
til daglig - så lenge
alt virker som det skal.
septiktanker,
og avløpsrenseanlegg
er noe de færreste
går rundt
og tenkerfra
påkommunen
til daglig - såkommer
lenge altervirker
somalltid
det skal.
Derfor,
når pålegget
det ikke
like enkelt å vite hva
man
skal gjøre,
og i hvilken
rekkefølge.
Da er det
godt
å vite
detenkelt
er hjelp
å få.hva
Derfor,
når pålegget
fra kommunen
kommer
er det
ikke
alltidatlike
å vite
manhar
skalressursene
gjøre, og i hvilken
rekkefølge.til
Daå er
det godt
vitedu
ater,
detog
erden
hjelpbeste
å få.
Biovac
og kompetansen
hjelpe
deg åder
Biovac
og kompetansen
hjelpe
degerder
du er,med
og den
måten
å fihar
nneressursene
frem til riktig
avløpsløsningtiltilå rett
sted,
å starte
en beste
gratis og
måten å finne
frem til riktig avløpsløsning til rett sted, er å starte med en gratis og
uforpliktende
befaring.
uforpliktende befaring.
Hvorfor befaring?
Hvorfor befaring?
Ingen installasjoner er helt like. Både grunnforhold, tomtens

Hva skjer etter befaringen?
Hva skjer etter befaringen?
Befareren skal når han er ferdig, ha gitt deg tilbud på den

størrelse
helling, nabogrenser,
boenheter, samt
Ingenog
installasjoner
er helt like.antall
Både grunnforhold,
tomtens
og helling, er
nabogrenser,
antall boenheter,
kravstørrelse
fra myndighetene
med på å bestemme
hvilkensamt
kravdu
fraender
myndighetene
å bestemme
hvilken
løsning
opp medertilmed
slutt.påFor
å få en helhetlig
løsningerdudet
ender
medmed
til slutt.
For å få en
helhetlig
vurdering,
lurt opp
å starte
en befaring
utført
av en
vurdering,
erserte
det lurt
å starte med en befaring utført av en
av Biovacs
sertifi
forhandlere.
av Biovacs sertifiserte forhandlere.

renseløsningen
somhan
passer
best ha
forgitt
deg,
kommunens
krav
Befareren skal når
er ferdig,
deg
tilbud på den
bestvære
for deg,
kommunens
ogrenseløsningen
lokale forhold.som
Detpasser
kan også
at han
kan tilby krav
deg
og lokale
Detbåde
kan også
være at han kan
tilby deg
“full
pakke”forhold.
inkludert
søknadsskriving,
graving
og
“full pakke”I inkludert
både
søknadsskriving,
graving
oghar
rørlegging.
såfall er det
bare
å lene seg tilbake.
Snart
rørlegging.
I såfall er det
bare å lene seg
tilbake.
Snart har
du
et nytt fungerende
avløpsanlegg
i tråd
med kravet
fra
du et nytt fungerende avløpsanlegg i tråd med kravet fra
kommunen.
kommunen.

Hva gjør befareren når han kommer?
Hva gjør befareren når han kommer?

Befareren vil trenge informasjon om planlagt belastning
Befareren
vil trenge
informasjon om planlagt
og evt.
rapporter
og grunnundersøkelser
som erbelastning
utført,
og evt. rapporter og grunnundersøkelser som er utført,
samt hvilke krav kommunen stiller. Befareren vil også se
samt hvilke krav kommunen stiller. Befareren vil også se
på eksisterende avløpsløsning, om deler av denne kan
på eksisterende avløpsløsning, om deler av denne kan
gjenbrukes.
gjenbrukes.

Hvordan bestiller jeg en befaring?
Hvordan bestiller jeg en befaring?

Biovac har rundt 250 sertifiserte forhandlere rundt om i hele
Biovac har rundt 250 sertifiserte forhandlere rundt om i hele
Norge.
De fleste er entreprenører eller rørleggere. Disse kan
Norge. De fleste er entreprenører eller rørleggere. Disse kan
du kontakte direkte (se oversikt på www.biovac.no), eller du
du kontakte direkte (se oversikt på www.biovac.no), eller du
kan kontakte Biovac sitt hovedkontor, så videreformidler vi
kan kontakte Biovac sitt hovedkontor, så videreformidler vi
din forespørsel til nærmeste forhandler. Skjema for bestilling
din forespørsel til nærmeste forhandler. Skjema for bestilling
finner du også på www.biovac.no
finner du også på www.biovac.no

Biovac hjelper deg med valg av riktig renseløsning
Biovacbasert
hjelper
valg
riktig renseløsning
pådeg
dittmed
behov
og av
kommunens
krav
basert på ditt behov og kommunens krav
salg@biovac.no

39

SERTIFISERT FORHANDLER

FINN DIN NÆRMESTE
SERTIFISERTE PÅ
WWW.BIOVAC.NO
Biovac Environmental Technology AS
Farexvegen 19, 2016 Frogner
www.biovac.no
O

RS

K K VA LIT

E
T

N

Org.: NO 985 660 492 MVA

ORIGINAL
SI

DEN 1982

www.biovac.no

