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Ett reningsverk från Biovac® löser inte bara ditt avloppsproblem här och nu, 
det är en investering inför framtiden som höjer värdet på din fastighet.  
I denna katalog finner du vårt utbud av reningsverk för ett till sju hushåll. 
Här finns anläggningar för alla typer av fastigheter och tomter, alla med 
samma höga driftsäkerhet och kvalitet som Biovacs signum i årtionden. 

HITTA DIN NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE  
PÅ WWW.BIOVAC.SE

ETT AVLOPP FÖR FRAMTIDEN

Vi har åter försäljare i hela landet som kan hjälpa dig hela vägen 
från planering och inköp till entreprenad och installation av ert 
nya avlopp. Besök www.biovac.se för att hitta din närmaste  
återförsäljare, eller kontakta oss för mer information.

Bra Miljöteknik / Kurödsvägen 9 / 451 55 Uddevalla
0522-13 000 / info@bramiljo.se



Antal hushåll
Reningsverkets  
kapacitet mätt i 
antalet hushåll som 
det kan betjäna.

Utrustad med  
slamtork
Överskottsslammet 
från reningsverket 
torkas och kan sedan 
användas som jord
förbättrande medel.

Serviceavtal med  
kostnadskontroll
Reningsverket omfat
tas av vår kostnads
kontroll. Läs mer om 
kostnadskontroll på 
sid 23. 

Allt-i-ett
Slamavskiljare, 
biologisk rening och 
fosforrening i en 
och samma enhet. 
Kompakt och lättöver
skådligt. 

EU-certfiering
Samtliga Biovac® 
minireningsverk är 
godkända enligt  
EN 125663.

CE-märkning
Produkten är testad 
och godkänd för 
försäljning på den 
svenska marknaden.

Oberoende  
slamhantering
Slammet tas om hand 
på plats. Reningsverket 
kan därför placeras på 
platser dit slamtöm
ningsbil inte når.

FÖRKLARINGAR:

Kommunal  
slamtömning
Reningsverket 
slamtöms 1–3 gånger 
per år av slamtöm
ningsbil.

Minireningsverk för nedgrävning  
dimensionerat för 1 hushåll.
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Minireningsverk för nedgrävning  
dimensionerat för 2 hushåll.

Minireningsverk för nedgrävning  
dimensionerat för 3 hushåll.

Minireningsverk för nedgrävning  
dimensionerade för 4-10 hushåll.

Minireningsverk för nedgrävning  
dimensionerat för 1 hushåll.

Minireningsverk för inomhus placering  
dimensionerat för 1-2 hushåll.

Minireningsverk för inomhus placering  
dimensionerat för 3-7 hushåll.

Efterpoleringsanläggning  
dimensionerad för 1-2 hushåll.

Efterpoleringsanläggning  
dimensionerad för 1-2 hushåll.
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FD 10 N
FD 15 N
FD 20-50 N

FD 5 N PEH

FD 5-10 P.E

EP Filtralite
FD 15-35 P.E

EP H2O2

PRODUKTÖVERSIKT

NYHET!

NYHET!





I slutet på 70-talet tog norrmannen Leif Rönsen fram 
en prototyp på ett minireningsverk utifrån idéer han 
fått under en resa till USA. 1982 lanserades produkten 
under namnet Biovac®. Idag, mer än 30 år senare, finns 
fler än 13 000 Biovac ®-anläggningar installerade runt 
om i Sverige och Norge. 

MILJÖVÄNLIG RENINGSPROCESS
Biovac® minireningsverk är ett miljövänligt alternativ för 
rening av avloppsvatten från hus och stugor. Produkten 
har utvecklats och förfinats sedan Leifs första prototyp, 
men grundprincipen är densamma: avloppsvatten  
renas genom en naturlig biologisk process och kvar 
blir, förutom det renade vattnet, ett komposterbart 
slam. Teknologin utnyttjar de bakterier och mikro-
organismer som finns naturligt i avloppsvattnet. 
 

STOR FLEXIBILITET
Tack vare stor flexibilitet vad gäller placering klarar 
Biovac® minireningsverk alla markförhållanden och 
tomtlägen. Anläggningarna kan antingen grävas ned 
eller placeras i ett frostfritt utrymme ovan jord.  
Reningsverken som placeras ovan jord kan utrustas 
med slamtorkar och därmed placeras på otillgängliga 
platser där kommunal slamtömning inte är möjlig.

TILLVERKAD I NORDEN FÖR NORDISKT KLIMAT
Biovac®s produkter utvecklas och tillverkas i Norge.  
I Sverige marknadsförs och säljs i Biovac® av Bra 
Miljöteknik. Tillsammans med Biovac® tillhanda håller 
vi ett säkert och miljövänligt reningsverk till ditt hushåll 
som du kommer att få glädje av i många, många år 
framöver. 

MADE IN NORWAY 
SEDAN 1982

Biovac® minireningsverk

TRYGGT ÄGANDE MED BIOVAC!
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LÅNG LIVSLÄNGD – GOD TOTALEKONOMI
Ett Biovac® minireningsverk är en trygg investering 
som höjer värdet på din fastighet. I produktutveck-
lingen läggs stor vikt vid att anläggningarna ska 
vara prisvärda, driftsäkra och kräva minimalt med 
service. Våra minireningsverk innehåller därför så få 
rörliga eller elektriska komponenter som möjligt.  
Konstruktionen ger ett driftsäkert och robust 
reningsverk byggt för lång livslängd: flera anlägg-
ningar som startades 1982 är i drift än idag. 
 Våra anläggningar är testade och certifierade 
enligt EN 12566-3 och renar avloppsvattnet till 
motsvarande hög skyddsnivå enligt Naturvårds
verkets Allmänna Råd. 

SERVICEAVTAL FÖR DIN TRYGGHET
Alla Biovac® minireningsverk säljs tillsammans 
med ett serviceavtal. Det innebär att certifierade 
service tekniker utför kontinuerlig tillsyn och under-
håll av ditt reningsverk. I avtalet ingår även 
hjälp inom 24 timmar ifall du skulle 
råka ut för ett driftstopp. Med vårt 
unika serviceavtal med ”kost-
nadskontroll” sker reparationer 
till en fast kostnad. 

Läs mer om vårt serviceavtal  
på sidan 23. 



Reningen i Biovac®s minireningsverk sker efter en naturlig och 
biokemisk process som utnyttjar de bakterier och mikroorga-
nismer som finns naturligt i avloppsvattnet. Processen kallas 
SBR som står för Sequencing Batch Reactor eller Satsvis 
Biologisk Rening. 
 Processen sker i sex steg som upprepas varje gång renings-
verket renar en sats avloppsvatten. Genom syresättning av  
näringsrikt orenat avlopps vatten stimuleras tillväxten av  
bakterier och mikroorganismer, vilket i sin tur renar vattnet.

VAD INNEBÄR SATSVIS RENING?
Satsvis rening innebär att reningsverket alltid renar en bestämd 
mängd avloppsvatten, oavsett hur mycket eller lite avlopps
vatten reningsverket tar emot just för stunden.
 Genom att rena vattnet satsvis kan processen optimeras och 
justeras för maximal kvalitet på det renade vattnet. Renings
verket får en jämnare belastning jämfört med genomström-
ningsteknik där vattnet istället renas i ett kontinuerligt flöde. 
Anläggningen blir dessutom okänslig för ojämn belastning 
vilket gör reningsverken särskilt lämpliga för fritidsområden 
med stora variationer i belastning under året.

SAMMA TEKNIK OAVSETT STORLEK
Oavsett storlek på ett Biovac® reningsverk sker rening efter 
SBRprocessens sex steg. Samma principer gäller alltså i våra 
reningsverk för ett hushåll som i våra stora anläggningar för 
hundratals personer.

SATSVIS RENING I 6 STEG
Så fungerar reningsprocessen:

WWW.BIOVAC.SE

(BOD7 syreförbrukande ämnen, P fosfor, N kväve)

 Ämne BOD7 P N 

 Naturvårdsverkets krav, normal nivå > 90 % > 70 % Inga krav

 Hög/känslig nivå > 90 % > 90 % > 50 %

 Biovac® reningseffekt 90-95 % 90-95 % > 50 %

RENINGSRESULTAT:



3. Reaktionsfas
När reaktorn är full blandas avloppsvatt-
net med det aktiva slammet genom att 
luft tillförs till reaktorn. Syresättningen 
stimulerar tillväxten av bakterier och 

mikroorganismer vilket renar avloppsvatt-
net. Den vattenlösliga fosforn ansamlas 
i slutet av processen genom att flock-

ningsmedel doseras ut och binder fosforn 
till slammet.

2. Uppfyllningsfas
När det finns tillräcklig mängd avlopps-
vatten i anläggningen pumpas detta till 

reaktorn som startar reaktionsfasen.  
Reningsverkets mottagningsdel fungerar 

nu som buffert för nytt avloppsvatten 
under den tid det tar för reaktorn att 

genomföra en reningscykel.

4. Sedimenteringsfas
Under denna fas avstannar luftningen för 
att uppnå ett lugnt och stabilt sedimente-
ringsförhållande. Det biologiska slammet 

sjunker till botten på reaktorn.

1. Väntfas
I reaktorn finns alltid en viss mängd aktivt 

slam. Om inget avloppsvatten finns att 
rena står anläggningen i väntfas med pe-
riodisk luftning av det aktiva slammet. Vid 
längre frånvaro än två dygn går anlägg-
ningen ner i dvala, vilket innebär en mer 

sparsam luftning för att upprätthålla livet i 
det aktiva slammet så länge som möjligt. 

6. Utloppsfas
När överskottsslammet är borttaget och 

kvarvarande aktivt slam har sedimenterat 
dräneras det renade avloppsvattnet till 
utloppet. Finns det nytt orenat avlopps-

vatten i anläggningen startar uppfyll-
ningsfasen igen, annars övergår den till 

väntfasen.

5. Slamuttag
Efter avslutad rening har mängden slam 
i reaktorn ökat. Överskottet pumpas till 

ett slamlager som töms med jämna mel-
lanrum, oftast genom slamsugning. Om 
anläggningen är utrustad med slamtork 
kan slammet komposteras av anläggn-

ingsägaren själv.
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BIOVAC® SBR-PROCESS:



Biovac® FD 5 N PEH är ett av marknadens modernaste och mest lätt-
skötta reningsverk. Anläggningen består av en 4 m3 tank i rotations-
gjuten polyeten. Den robusta och kompakta designen gör renings-
verket lätt att gräva ned, något som ger snabbare hantering och lägre 
kostnader för entreprenad. 
 Alla komponenter, inklusive styr elektronik, är placerade inuti enhe-
ten under mark ytan. Anläggningen kräver alltså inga kompletterande 
styrskåp i trädgården, tankens servicelucka är det enda som syns 
ovan jord.
 Biovac®s beprövade SBR-teknik ger en driftsäker reningsprocess 
och en anläggning med lång livslängd. Tillsammans med vårt  
Serviceavtal med kostnadskontroll blir en redan trygg avloppslösning 
ännu tryggare. Läs mer om våra serviceavtal på sid 23. 

1 HUSHÅLL / NEDGRÄVNING
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BIOVAC®

FD 5 N PEH

ALLT-I-ETT!
slamavskiljare, biologisk  

rening, fosforrening

tank i rotationsgjuten polyeten

kan behandla upp till 1000 liter  
avloppsvatten per dygn

årlig slamtömning

inga rörliga delar i processkamrarna

kontrollskåp med PLCstyrning i  
anläggningshalsen

allt under marknivå

serviceavtal tecknas med Bra Miljöteknik

EGENSKAPER: INSTALLATION:

Den robusta och kompakta designen gör Biovac® FD 5 N PEH enkel 
att gräva ned. Reningsverket tar inte mer plats i anspråk än en 
trekammarbrunn och kan därför placeras på samma plats som en 
eventuell gammal brunn. Markduk håller tanken på plats och förhin-
drar att tanken flyter upp efter att schaktet fyllts igen. Kontakta din 
Biovac® återförsäljare för utförlig nedläggningsanvisning.Läs mer om hur reningsprocessen på sid 67

Tekniska data se sid 21
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Styrelektronik, blåsmaskin och luftpumpar

Mottagning och försedimentering
Slamlager

Reaktorkammare Pump- och utjämningskammare

Inlopp
Utlopp

Flockningsmedel

Lufttallrik

ALLT-I-ETT!
slamavskiljare, biologisk  

rening, fosforrening

Biovac® FD 5 N PEH är reningsverket som verkat utan att varken höras  
eller synas. Anläggningen behöver inga skrymmande installationer eller 
kompletterande styrskåp – alla komponenter är placerade inuti tanken. 

Därför kan reningsverket placeras fritt utan att förstöra utseendet på  
tomten. Det isolerade locket tar dessutom alla ljud från reningprocessen.

SNYGG OCH DISKRET INSTALLATION



Andra generationens Biovac® FD 5 N har fått ett nytt utseende och 
ny utformning av tanken. Anläggningen är byggd i glasfiber armerad 
polyester med styrskåp i rostfritt stål ovan markytan. I övrigt har 
den samma driftsäkra konstruktion och komponenter som Biovac® 
FD 5 N PEH. 
 Flexibiliteten hos Biovac® FD 5 N minimerar entreprenadens 
omfattning med lägre installationskostnad som följd. In- och utlopp 
nära markytan gör att FD 5 N passar utmärkt där schaktdjupet är 
begränsat. Anläggningen kan förses med förlängningshals i de fall 
avloppsrören ligger djupt. 

Biovac® FD 10 N är vår nedgrävda anläggning för 2 hushåll eller 10 
personer. Reningsverket är byggt i glasfiber armerad polyester med 
styrskåp i rostfritt stål ovan markytan. Tanken kan förses med förhöj-
ningshals för djupare nedgrävning.
 FD 10 N kombinerar hög kapacitet och driftsäkerhet med en 
kompakt och installationsvänlig design. Perfekt för 2 hushåll som 
går samman om gemensam avloppsanläggning eller för det enskilda 
hushållet med större kapacitetsbehov.

EGENSKAPER:

 Består av en 7,7 m³ glasfibertank.

Renar upp till 2 000 liter avloppsvatten per dygn.

Styrskåp ovan mark.

En slamtömning per år.

Serviceavtal tecknas med Bra Miljöteknik.

EGENSKAPER:

Består av en 5,2 m³ glasfibertank 

Renar upp till 1 000 liter avloppsvatten per dygn.

Styrskåp ovan mark.

En slamtömning per år.

Inga rörliga delar i processkammaren.

Serviceavtal tecknas med Bra Miljöteknik.

FD 5 N
BIOVAC®

FD 10 N
BIOVAC®

1 HUSHÅLL / NEDGRÄVNING

2 HUSHÅLL / NEDGRÄVNING

Läs mer om hur reningsprocessen på sid 67 Tekniska data se sid 21



Biovac® FD 15 N är vår nedgrävda anläggning för 3 hushåll eller 15 
personer. Reningsverket är byggt i glasfiber armerad polyester med 
styrskåp i rostfritt stål ovan markytan. Tanken kan förses med förhöj-
ningshals för djupare nedgrävning.
 FD 10 N kombinerar hög kapacitet och driftsäkerhet med en kom-
pakt och installationsvänlig design. Endast 1 slamtömning per år ger 
billigare ägande.
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FD 15 N
BIOVAC®

NYHET!

Äntligen finns Biovac® nedgrävda reningsverk för upp till 10 hushåll. 
En nedgrävd anläggning kräver ingen servicebyggnad och ger en 
billigare totallösning jämfört med en inomhusanläggning. Kort sagt 
en prisvärd lösning för den lilla samfälligheten.
 Anläggningarna finns i storlekarna 20, 30, 40 och 50 p.e vilket 
innebär en kapacitet på 4, 6, 8 respektive 10 hushåll. Kontakta din 
återförsäljare eller besök på www.biovac.se för mer information.

ANLÄGGNINGSTORLEKAR:

Modell FD 20 N FD 30 N FD 40 N FD 50 N

Antal p.e 20 30 40 50

Antal hushåll 4 6 8 10

EGENSKAPER:

Består av en 11 m³ glasfibertank som grävs ner.

Renar upp till 3 000 liter avloppsvatten per dygn.

Styrskåp ovan mark.

En slamtömning per år.

Serviceavtal tecknas med Bra Miljöteknik.

FD 20-50 N
BIOVAC®

NYHET!

3 HUSHÅLL / NEDGRÄVNING

410 HUSHÅLL / NEDGRÄVNING



Det finns många goda skäl att välja Biovac® FD 5 N PEH. Kompakt design, hög driftsäkerhet och 
lång livslängd är några av de starkaste argumenten. Men de som verkligen vet är de som redan 
äger ett reningsverk. Reidar och Annika bytte 2014 ut sin gamla trekammarbrunn mot en Biovac® 
FD 5 N PEH.

”TRYGGHETEN  
VAR VIKTIG FÖR OSS”

FAKTA:
HUS: TEGELVILLA
BYGGÅR: 1968
BIOVAC-ÄGARE SEDAN: 2014
ANLÄGGNING: BIOVAC® FD 5 N PEH
ÄGARE: REIDAR & ANNIKA

VI VALDE BIOVAC®

NEDGRÄVD ANLÄGGNING
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VARFÖR NYTT AVLOPP?
– Vi hade en trekammarbrunn som 
funnits med sedan huset byggdes 
1968. Delar av den hade vittrat sönder 
så det var verkligen dags att byta.

VARFÖR BLEV DET BIOVAC®?
– Tryggheten var viktig, jämfört med 
andra fabrikat vi tittade på kändes 
Biovac® som en grej som funkar. Vi fick 
funktionen förklarad för oss flera gång-
er, det fanns inga frågor som Biovacs 
representat inte kunde svara på.

Upplägget med service och allting 
lät bra för oss. Vi visste att skulle det 
hända något får vi hjälp inom 24 tim-
mar, det är värdefullt.

VILKA ÄR FÖRDELARNA?
– Det är inte fult! Det smälter in i natu-
ren. Inget skåp och inga kablar, bara 
locket som syns och det ligger i nivå 
med gräset.

HUR FUNGERAR DET I PRAKTIKEN? 
– Det är som vilket avlopp som helst 

egentligen. Och skulle det vara något 
problem är det bara att ringa.

SKULLE NI REKOMMENDERA BIOVAC® 
TILL FLER?
– Ja, utan vidare.

RENINGSVERKET
är placerat längst ned i trädgården, nära tomtgränsen.

LÄS MER OM BIOVAC® FD 5 N PEH 
PÅ SID. 8-9



Biovac® FD 5 P.E och FD 10 P.E är våra minsta reningsverk för  
placering i anläggningsrum. Med en inomhusanläggning krävs inga  
eller minimala ingrepp i trädgården. Reningsverket placeras i ett frost-
fritt utrymme inomhus och mottagningstanken kan antingen grävas 
ned eller placeras på golv. Dessa anläggningar lämpar sig därmed väl 
för bergstomter där grävning inte är möjlig. Tack vare att anläggningen 
är utrustad med slamtorkar kan slammet komposteras av ägaren själv*. 
Det innebär att reningsverket kan placeras på platser dit slamtöm-
ningsbil inte når, till exempel på öar eller i fjällvärlden. Därmed slipper 
ägaren även kostnaden för slamtömning.

WWW.BIOVAC.SE

EGENSKAPER:

FD 5 P.E
FD 10 P.E

BIOVAC®

FLEXIBEL
PLACERING:

Slammet tas om  
hand på plats!

består av mottagningstank,  
reaktortank och slamtorkar

 flera placeringsmöjligheter:  
mottagningstank nedgrävd eller på golv 
i anläggningsrum

ingen kommunal slam tömning behövs

ett bra alternativ vid renovering av hus 

slammet kan komposteras av ägaren 

inga rörliga delar i processkamrarna

serviceavtal tecknas med Bra Miljöteknik

Det finns flera möjligheter när det gäller placering av en Biovac® 
inomhusanläggning. Nedan visas minimimått på anläggningsrummet 
för att respektive anläggning ska få plats:

Modell Bredd Längd Höjd

Med nedgrävd mottagningstank:

FD 5 2 100 3 000 2 100
FD 10 2 400 3 000 2 100

Med mottagningstank på golv:

FD 5 3 000 3 000 2 100
FD 10 3 000 4 000 2 100

(mått i mm)

12 HUSHÅLL / INOMHUS

Läs mer om hur reningsprocessen på sid 67

Tekniska data se sid 21

* Tillstånd för att kompostera slammet kan behöva sökas hos kommunen.

INSTALLATION:
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FLEXIBEL
PLACERING:

Slammet tas om  
hand på plats!

Slamtunnor

Styrenhet

Blåsmaskin

Reaktortank

Uppsamlingskärl lakvatten Mottagningstank Provtagningsbrunn

Den flexibla utformningen gör att Biovac® FD 5 P.E passar 
de flesta fastigheter och förutsättningar. Reningsverket kan 
t.ex placeras i husets källare, i garaget eller i en separat 
byggnad på tomten. Mottagningstanken kan antingen 
placeras på golv eller grävas ned. Här har reningsverket 
placerats i en gårdsbyggnad i anslutning till boningshuset. 
Den nedgrävda mottagningstankens gröna lock syns till 
höger i bild.

FLEXIBEL PLACERING



Vem drömmer inte om ett gammalt hus på landet? För Lasse och BrittMarie blev drömmen 
sann, de bor i ett snart 100 år gammalt hus inte långt från havet. Huset är varsamt renoverat och 
har alla de rätta attributen: glasveranda, kakelugnar och brädgolv. Men en sak är toppmodernt: 
avloppet.

FRAMTIDENS AVLOPP  
I HUNDRAÅRIGT HUS

FAKTA:
HUS: TRÄHUS
BYGGÅR: 1920-TALET
BIOVAC-ÄGARE SEDAN: 2003
ANLÄGGNING: BIOVAC® FD 5 P.E
ÄGARE: LASSE & BRITT-MARIE

VI VALDE BIOVAC®

INOMHUSANLÄGGNING
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VARFÖR NYTT AVLOPP?
– När vi köpte huset fanns bara 
utedass. Köksavloppet leddes ut rakt 
under huset.

VARFÖR BLEV DET BIOVAC®?
– Det verkade så enkelt och smart. 
»Detta är RollsRoyce bland mini
reningsverk«, så sa man till oss på 
kommunens miljökontor.

HUR FUNGERAR DET I PRAKTIKEN?
– Lite sunt förnuft räcker. Oavsett 

vad man väljer måste det skötas om, 
har man en trekammarbrunn är det 
egentligen samma sak, den ska också 
slamtömmas.

VILKA ÄR FÖRDELARNA?
– Det är märkligt att inte fler har en 
sådan här anläggning. Med markbädd 
skulle vi haft 4-5 rör som stack upp 
ur gräsmattan, det är inte vackert. 
Dessutom kräver markbädden mycket 
service, den behöver ju bytas ut då 
och då

EFTER 12 ÅR MED BIOVAC®, SKULLE NI  
REKOMMENDERA DET TILL FLER?
– Man kan inte vara nöjdare, det har 
fungerat felfritt. Det är klart att någon 
gång måste något gå sönder, men 
det är inga komplicerade delar, det är 
egentligen bara några pumpar som 
kan stanna.

MOTTAGNINGSTANKEN
är placerad under trappan till köksingången.

LÄS MER OM BIOVAC® FD 5 P.E  
PÅ FÖREGÅENDE SIDA

RENINGSVERKET
finns i ekonomibyggnaden intill boningshuset.



FD 15-35 P.E
BIOVAC®

Biovac®s inomhusanläggningar skapar möjligheter för husägare att 
gå samman och äga ett reningsverk tillsammans. Resultatet blir en 
lättskött anläggning med reducerade kostnader för varje hushåll, 
både vad gäller investering och årligt serviceavtal. Gemensamt för 
samtliga mini reningsverk från Biovac® är att endast ett fåtal rörliga 
delar finns i reningsprocessen. Få känsliga komponenter ger lång 
livslängd och lättskötta anläggningar. Liten slamproduktion ger låga 
slamtömningskostnader och enklare hantering.

Modell Bredd Längd Höjd

FD 15 2 200 3 200 2 300
FD 20 2 200 3 300 2 500
FD 25 2 400 3 700 2 500
FD 35 2 400 3 700 2 500

(mått i mm)

Vägghöjd med 27° invändig takvinkel. Vid plant innertak  
måste rumshöjden ökas med 50 cm.

Det finns flera möjligheter när det gäller placering av en Biovac® 
inomhusanläggning. Nedan visas minimimått på anläggningsrummet 
för att respektive anläggning ska få plats:
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kombitank: kombinerat slamlager och  
mottagningstank för nedgrävning

reaktortank placeras i isolerat rum

liten slamproduktion – låga slamtömningskostnader

serviceavtal tecknas med Bra Miljöteknik

CEmärkt och certifierat enligt EN 125663

Läs mer om hur reningsprocessen på sid 67

Tekniska data se sid 21

37 HUSHÅLL / INOMHUS

EGENSKAPER: INSTALLATION:



BIOVAC® SBR:
RENINGSVERK FÖR  
UPP TILL 8000 HUSHÅLL!
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RENT VATTEN NORR OM POLCIRKELN
Mitt ute i den lappländska vildmarken ligger naturum  
Laponia. Här renas avloppsvattnet av en Biovac® FD 35 P.E. 
Läs mer om naturum Laponia på www.biovac.se

Förutom de reningsverk du kan läsa om i denna broschyr finns Biovacanläggning-
ar för upp till 8000 hushåll. Reningsverken går under produktgrupp SBR och finns 
för både nedgrävning och placering i servicebyggnad. Biovac® SBR reningsverk 
är extremt lättskötta i förhållande till sin storlek och mycket uppskattade hos drift
ansvariga. De erbjuder dessutom mycket stor flexibilitet och kan anpassas efter 
belastningen in till anläggningen under året. Detta gör att man får bättre ekonomi i 
t.ex. fritids områden med stora variationer belastning under året.
 Välkommen att kontakta oss på Bra Miljöteknik för mer information om Biovac® 
SBR reningsverk.

BIOVAC® SBR

BIOVAC® SBR



EP FILTRALITE EP H2O2
BIOVAC® BIOVAC®

Efterpoleringsanläggning med Filtralite till  
minireningsverk för 1-2 hushåll. 

Efterpoleringsanläggning med H2O2  
(väteperoxid) till minireningsverk för 12 hushåll.

Biovac® EP Fitralite består av en 1 500 liters tank fylld delvis med 
Filtralite. Biovac® EP Filtra lite är utformad så att det renade vattnet får 
längsta möjliga uppehållstid i tanken innan vattnet släpps till recipien-
ten. 
 EPtanken placeras efter reningsverket och är utformad för största 
möjliga flexibilitet. Oavsett tomtens beskaffenhet kan tanken anpas-
sas så den passar in i terrängen. Vattnet strömmar genom EPtanken 
med självfall utan rörliga delar eller pumpar. Efter EPtanken leds 
vattnet vidare till lämplig recipient (dike, bäck, sjö eller liknande). 
 EPtanken har en utloppskammare där provtagning av det renade 
och polerade vattnet kan tas för att verifiera avlopps anläggningens 
funktion.

Biovac® EP H2O2 består av en 1 500 liters tank och är utformad 
så att det renade vattnet får  längsta möjliga uppehållstid i tanken 
innan vattnet släpps till recipienten. En doseringspump tillsätter 
H2O2 i varje sats renat avloppsvatten som kommer till tanken. 
Hela processen styrs av reningsanläggningens processtyrning. Den 
långa uppehållstiden i tanken och tillsättningen av H2O2 gör att 
bakterier oxideras och dör.
 EPtanken placeras efter reningsverket och är utformad för 
största möjliga flexibilitet. Oavsett tomtens beskaffenhet kan 
tanken anpassas så den passar in i terrängen. Vattnet strömmar 
genom EPtanken med självfall utan rörliga delar eller pumpar. Efter 
EPtanken leds vattnet vidare till lämplig recipient (dike, bäck, sjö 
eller liknande). 
 Provtagning för att verifiera reningsresultatet av det renade vatt-
net görs direkt i tanken.

EFTERBEHANDLING AV  
RENAT AVLOPPSVATTEN
Vid utsläpp av renat avloppsvatten till käns-
liga mottagare (recipienter) kan det finnas 
behov av någon typ av efterpolering. Efter-
poleringen har till uppgift att vara en extra 
säkerhet mot att orenat avloppsvatten når 
recipienten vid en eventuell driftstörning hos 
reningsverket. Biovac® Efterpolering reduce-
rar dessutom ytter ligare totP, totN, BOD7 
och bakterier utöver den höga renings effekt 
som Biovac® minireningsverk redan har.

UTLOPPSANORDNING/RECIPIENT 
Kommunen brukar normalt kräva att ut-
släppet av det renade avloppsvattnet från 
minireningsverket ska gå i slutna ledningar 

till lämplig utsläppspunkt, en vattendragsre-
cipient (flod, bäck, sjö eller dike). 
 Det kan också vara aktuellt att föra det 
renade vattnet till exempelvis en ”stenkista” 
eller en infiltrationsbädd. Det förutsätter att 
de jordmassor som finns på plats har för-
mågan att ta upp det renade vattnet, något 
som ska dokumenteras genom en provgrop. 
Stenkistan eller infiltrationsbädden ska di-
mensioneras för att  klara av att ta emot det 
satsvisa vattnet.
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EFTERPOLERING



FD 5 N PEH FD 5 N FD 10 N FD 15 N
Antal p.e 5 5 10 15

Antal hushåll 1 1 2 3

Kapacitet/dygn, liter 1000 1000 2000 3000

Längd/bredd, mm 2430/1565 2900/1600 4130/1600 3900/2000 

Höjd, mm 2760 2200 2200 2600

Centrum inlopp/utlopp*, mm 1330/1220 1485/1388 1485/1388 1828/1735

Diameter inlopp/utlopp, mm 110/75 110/75 110/75 110/110

Hals diameter, mm 1530 800 800 600/800

Förlängn.hals höjd, mm (tillval)  500 eller 1000 500 eller 1000 500 eller 1000

Vikt, kg ca 280 420 480 550

Matarpump Ejektor, luft Ejektor, luft Flygt DXM Flygt DXM

Kompressor Nitto LA 80 B Nitto LA 80 B Nitto LA 80 B x 2 Nitto LA 80 B x 2

PLC Allen Bradley Allen Bradley Allen Bradley Allen Bradley

Strömförbrukning 11,5 kWh per dygn 11,5 kWh per dygn 33,5 kWh per dygn 3,54 kWh per dygn

KO
M

BI
TA

N
K

RE
AK

TO
R

FD 5 P.E FD 10 P.E FD 15 P.E FD 20 P.E FD 25 P.E FD 35 P.E
Antal p.e 5 10 15 20 25 35

Antal hushåll 1 2 3 4 5 7

Kapacitet/dygn, liter 1100 2200 3360 4000 5000 7700

Torkanläggning, m3 2 x 0,12 4 x 0,12    

Mottagningstank, m3

nedgrävd/på golv
1,2 / 1,2 1,4 / 2,0 kombitank kombitank kombitank kombitank

Total volym, m3 6,0 6,0 9,0 12,0

Mottagningstank, m3 3,2 3,2 5,0 7,0

Slamlager, m3 2,8 2,8 4,0 5,0

Diameter, mm 1600 1600 1600 1600

Vikt, kg 270 270 380 490

Volym, m3 1,0 1,8 2,2 3,0 5,0 5,0

Mått, mm B: 790 L:1330 Ø 1340 Ø 1340 Ø 1410 Ø 1800 Ø 1800

Höjd, mm 1450 1660 1870 2250 2290 2290

Matarpump ITT Flygt DxM 507 ITT Flygt DxM 507 ITT Flygt DXVN 507 ITT Flygt DXVN 507 ITT Flygt DXVN 507 ITT Flygt DXVN 507

Lågtryckskompressor Nitto LA120A Nitto LAM200 Nitto LAM200 A Nitto LAM200 A Busch sidokanalsblåsare 0080 D2

PLC Allen Bradley Allen Bradley Allen Bradley Allen Bradley Allen Bradley Allen Bradley

NEDGRÄVNING

INOMHUS

TEKNISKA DATA
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* Avstånd från tankens botten.
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Vi förbehåller oss rätten till ändringar i konstruktion och utförande samt reserverar oss för eventuella tryckfel.
Kontakta oss för aktuella ritningar för ert projekt.

Tekniska data för Biovac® FD 20-50 N fanns inte tillgängliga vid tryck av denna broschyr. Kontakta din återförsäljare för mer information.



Första steget när du ska byta avlopp är att ta reda på hur 
förutsättningarna ser ut hemma hos dig. Tomtens och 
omgivningarnas egenskaper är nämligen helt avgöran-
de för vilken avloppsteknik som är lämplig att använda. 
Vi erbjuder alltid kostnadsfri konsultation i form av ett 
hembesök. Då kommer din lokala Biovac® återförsäljare 
hem till dig, tittar på tomtens förutsättningar, och ger dig 
förslag på lämplig avloppslösning – helt utan kostnad.
När du valt avloppslösning är det dags att ansöka om 

utsläppsrätt för avloppet hos kommunen. De flesta 
kommuner har ansökningsblanketter och lista över bilagor 
på sina hemsidor. Vi hjälper dig med ansökan och sköter 
dessutom alla kontakter med kommunen tills tillståndet är 
klart. Vid behov hjälper vi även till att förmedla kontakter 
med rörläggare, elektriker och gräventreprenörer.

Kontakta oss på Bra Miljöteknik, vi svarar på dina frågor om avlopp i  
allmänhet och Biovac® i synnerhet. Du hittar kontaktuppgifter på baksidan  

av denna broschyr.

BRA ATT VETA  
OM ENSKILT AVLOPP

Kontakta din lokala Biovac®-representant och boka 
ett kostnadsfritt hembesök.

Kontakta kommunens miljökontor för viktig 
information i samband med projektet.

Skriv köpekontrakt/avtal om sannolik  
leveranstidpunkt.

Kontakta nödvändiga hantverkare: 
• gräventreprenör  
• rörläggare 
• elektriker

Vi ansöker om utsläppsrätt (inklusive alla bilagor) 
hos kommunen för ditt avlopp. 

När utsläppsrätten är mottagen kan projektet 
starta. Kontakta din lokala Biovac®-representant 
för genomförandet av projektet.

Upplärning och överlämning av användar- 
instruktion från Biovac®-representant.

Projekt färdigt!

Så går processen till:

Har du ytterligare frågor om ditt avlopp?
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Några punkter som är bra att känna till vid planeringen 
av din avloppsanläggning från Biovac®:

• Reningsverk utan slamtork ska slamtömmas minst en 
gång per år. Reningsverket ska därför placeras så att 
det lätt kan nås av kommunens slamsugnings bil. 

• Avlopp ska ventileras över nock på husets tak. Vakuum-
ventil ska ej användas.

• Endast normalt hushållsspillvatten får anslutas till 
reningsverket. Oljehaltigt spillvatten, dagvatten (takvatten), 
vatten från backspolning av vattenfilter eller dräneringsvatten får 
inte kopplas till avloppsanläggningen.



DETTA ÄR BIOVAC® KOSTNADSKONTROLL:

Tack vare vår unika serviceorganisation med certifierad 
servicepersonal får du som kund alltid snabb service. Våra 
service medarbetare tar hand om allt nödvändigt underhåll av 
ditt reningsverk 1-4 gånger per år. Har du behov av service 
utöver detta erbjuder vi dig hjälp inom 24 timmar efter att du 
har kontaktat oss, oavsett helg eller vardag. Vårt servicenätverk 
genomför årligen fler än 22 000 serviceuppdrag på Biovac® 
minireningsverk i hela Norden. Du som kund kan vara säker på 

att alla ärenden hanteras av kunnig personal som kan svara på 
tekniska och praktiska frågor. 
 Vi vet att våra produkter håller en hög kvalitet. Därför kan vi 
erbjuda våra kunder ett helt unikt serviceavtal med kostnads-
kontroll. Detta för att du som kund tryggt ska kunna planera 
dina kostnader och inte råka ut för oförutsedda höga utgifter på 
ditt reningsverk. Läs mer om serviceavtal med kostnadskontroll 
nedan.

Skulle du få stopp på din anläggning till följd av fel i renings-
verket, oavsett om det är komponentfel eller handhavandefel, 
betalar du som fastighetsägare endast en egenavgift. Vid 
komponentfel täcks resor, arbete och nya komponenter av 
egenavgiften. Om ett fel på komponenter sker inom garantiti-
den utgår självklart ingen egenavgift. 
 Är felet orsakat av yttre faktorer såsom åska eller över-
svämning täcker fastighetsägarens försäkring normalt 
sådana skador. I serviceavtalet ingår alla slitagedelar. Fel eller 
larmutryckning orsakade på grund av för höga inflöden, fel i 
entreprenad eller komponenter utanför reningsverket ingår ej. 
Förbruknings material såsom flockningsmedel ingår ej. 

GÄLLER I 15 ÅR
Serviceavtal med kostnadskontroll gäller 
i 15 år! Därefter reduceras årsavgiften 
med 20 % och fortlöper som ett vanligt 
serviceavtal med ordinarie servicepunkter. 
Serviceavtal med kostnadskontroll kan 
tecknas av privatpersoner på Biovac®- 
anläggningar för 5-10 p.e.

Kontakta din Biovac® återförsäljare för mer information och 
fullständiga villkor.

VI FINNS TILL NÄR DU BEHÖVER OSS!
Vi tecknar alltid serviceavtal med anläggningsägaren, vilket innebär att certifierade 
servicerepresentanter utför tillsyn och underhåll. Med vårt Serviceavtal med kostnads-
kontroll blir ditt ägande ännu tryggare: total kontroll och inga överraskningar.

Tryggt ägande med Biovac® serviceavtal 
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Bra Miljöteknik är Sveriges ledande leverantör av små och medelstora renings-
verk. Våra reningsverk ser till att avloppsvattnet från enskilda avlopp, bostads-
områden, arbetsplatser och kommuner renas på ett säkert sätt så att miljöer och 
vattendrag skyddas från skadliga utsläpp. Bredden i vårt sortiment gör att vi har 
en lösning för de flesta avloppsproblem, oavsett storlek, plats eller andra förutsätt-
ningar. Välkommen att kontakta oss för att se hur vi kan bidra till en långsiktig och 
ekonomisk avloppslösning för din fastighet.
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Bra Miljöteknik / Kurödsvägen 9 / 451 55 Uddevalla

052213 000 / info@bramiljo.se  

www.bramiljo.se / www.biovac.se

SVENSK 
GENERALAGENT

SVERIGES LEDANDE  
LEVERANTÖR AV 
RENINGSVERK.


