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BIOPLUS SERVICEAVTAL, TILLSYN OCH SKÖTSEL
1.

SERVICE AVTAL, TILLSYN OCH SKÖTSEL AV BIO+
RENINGSVERK

Scandia Pumps erbjuder dig att teckna ett Service-besiktningsavtal (kommunens minimikrav för
privatägda avloppsreningsverk) eller ett Tillsyns-driftavtal knutet till din anläggning. Avtalet behövs
för att garantera en funktionell och långvarig drift av reningsverket. Eftersom varje anläggning har
sina egna biologiska förutsättningar och belastningar, erbjuder vi dig flera alternativ beroende på din
anläggning och vad som passar just dig bäst.
Ägaren av reningsverket kan teckna ett service-besiktningsavtal där serviceperson utsedd av
Scandia Pumps, besöker anläggningen regelbundet enligt avtalet och sköter anläggningens drift
gällande egenkontroller, leverans och påfyllnad av flockningsmedel med mera. Förbrukningsmaterial
t.ex. fällningskemikalier ingår inte i kostnaden utan debiteras separat. Service och besiktningsavtal
skräddarsys efter anläggningens storlek samt belastning och offert ges.
När ägaren av reningsverket ska teckna avtal och eller har frågor gällande avtal är hen välkommen att
kontakta Scandia Pumps:
www: www.scandiapumps.com/support
Tfn: 0300 52-12-10
E-post: support@scandiapumps.com

2.

ÅRLIGT AVTAL FÖR SERVICE OCH BESIKTNING

Den årliga besiktningen har inte något annat syfte än att minireningsverket och dess drift skall
kontrolleras. Detta medför att ansvaret för minireningsverket och dess drift ankommer på ägaren av
reningsverket.
Avtal för service och besiktning innebär ett planerat servicebesök per år då utför vi en grundlig
genomgång av reningsverket och tar årsprov. Slit-delar ingår i avtalet. Typ av slit-delar som ingår beror
på anläggningen.
Ett serviceavtal mellan Fastighetsägare och Scandia Pumps innebär att serviceman besöker
anläggningen minst en gång per år, beroende på verk och kapacitet. Protokoll förs av serviceman där
anläggningens status framkommer samt eventuella åtgärder som vidtagits samt eventuella förslag
på åtgärder. Ägaren till anläggningen tar ansvaret för att proverna uppfyller de befintliga kraven.
Beställaren skall ta del av protokollet. Ägaren har även ansvaret mellan servicebesöken för både
processkontroll och teknisk drift av reningsverket. Scandia Pumps erbjuder alltid kostnadsfritt support
på telefon men ett oplanerat servicebesök på plats skall debiteras enligt avtalet.
När serviceavtal är tecknat ingår ett första besök när anläggningen varit i drift 8-12 veckor
(beroende på geografisk avstånd). Driftsättningen av reningsverket görs av din entreprenör,
utan fällningskemikalier. Vid första servicebesöket levererar serviceman fällningsmedel (kostnad
tillkommer). Serviceman kontaktar dig före besöket för att du bör medverka vid genomgång av
anläggningen. Serviceman kontrollerar anläggningen och installerar doseringen av fällningsmedel på
din anläggning.
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BIOPLUS SERVICEAVTAL, TILLSYN OCH SKÖTSEL
STANDARDAVTAL:
I standardavtalet ingår:
•

Ett planeratbesök per år

•

Teknisk genomgång

•

Byte av slit-delar

•

Kontroll av fällningsmedel/påfyllning

•

Kontroll av doseringspumpen och slangen

•

Kontroll av kompressorn/luftare

•

Kontrollprotokoll

Priser inklusive moms:
Hushåll

Pris

1 hushåll BIO+5

3 550 kr

2 hushåll BIO+9

3 750 kr

3 hushåll BIO+15

4 200 kr

SILVERAVTAL:
I silveravtalet ingår:
•

Två planeradebesök per år

•

Teknisk genomgång

•

Byte av slit-delar

•

Kontroll av fällningsmedel/påfyllning

•

Kontroll av doseringspumpen och slangen

•

Kontroll av kompressorn/luftare

•

Provtagning

•

Kontrollprotokoll

Priser inklusive moms:
Hushåll

Pris

1 hushåll BIO+5

5 150 kr

2 hushåll BIO+9

6 750 kr

3 hushåll BIO+15

7 200 kr

BioPlus serviceavtal, tillsyn och skötsel
© ScandiaPUMPS 2017
Med reservation för tryckfel

ScandiaPUMPS
Kabelgatan 7
434 37 KUNGSBACKA

w:
t:
e:

www.scandiapumps.com
+46(0) 300 52 12 10
info@scandiapumps.com

BIOPLUS SERVICEAVTAL, TILLSYN OCH SKÖTSEL
GULDAVTAL:
I guldavtalet ingår:
•

Tre planerade besök per år

•

Ett akutbesök per år

•

Teknisk genomgång

•

Byte av slit-delar

•

Kontroll av fällningsmedel/påfyllning

•

Kontroll av doseringspumpen och slangen

•

Kontroll av kompressorn/luftare

•

Provtagning och kontroll av aktivslamm

•

Kontrollprotokoll

Priser inklusive moms:
Hushåll

Pris

1 hushåll BIO+5

6 350 kr

2 hushåll BIO+9

7 850 kr

3 hushåll BIO+15

9 600 kr

TILLVAL TILL SERVICEAVTAL:
Driftövervakning via SMS
Scandia Pumps har hjälp av SMS tjänsten att kontrollera anläggningen.
Vid larm skickas ett SMS till ägare som innehåller information om status, under förutsättning att det
finns mobiltäckning. Du har bättre kontroll på din anläggning bland annat genom funktionsövervakning
via SMS. Vi kan, genom GSM modem, lagrar driftdata på vår server.
•

Fungerar helt trådlöst via GSM-nätverket.

•

SMS rapport om lufttryck, flöde, temperatur, tidsstämpel och GPS-koordinater för mätaren.

•

DUAL band GSM / GPRS-modul med intern GSM-antenn.

•

Luftflödesmätningar utförs schemalagda vid konfigurerbara tidsintervaller.

•

Meddelande om strömavbrott via SMS-textmeddelande.

•

Ett brandlarmmeddelande via SMS-textmeddelande.

•

Enheten drivs direkt från 230V nät. Intern backup Lithium Polymer batteri.

•

Två valfria utgångar för styrning av luftflöde via kulventiler.

•

Enkel integrering i befintliga kontroll- och mätsystem.

•

Vid tecknat avtal med tillägg ”Driftövervakning via SMS” får fastighetsägaren sms-meddelanden
om verkets status till sin mobiltelefon.

Pris:

SEK 1700 per år
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BIOPLUS SERVICEAVTAL, TILLSYN OCH SKÖTSEL
3.

EGENKONTROLL AV FASTIGHETSÄGARE

Egenkontroll skall utföras av fastighetsägare 4 gånger per år för att Scandia Pumps skall lämna
processgaranti. Kopia på Egenkontroll samt driftjournal skall sändas till Scandia Pumps vid utförd
Egenkontroll. Fastighetsägaren byter dunk själv när fällningsmedlet är slut. Detta gäller oberoende
viket avtal man väljer.

4.

PROCESSGARANTI

Scandia Pumps lämnar en processgaranti, förutsatt att:
•

Anläggningen byggts och installerats enligt anvisningar från Scandia Pumps

•

Installationsprotokoll skickats in till Scandia Pumps innan anläggningen sätts i drift.

•

Fastighetsägaren på ett korrekt sätt tagit hand om anläggningen enligt installation & drift
manualer

•

Egenkontroll är skött på anvisat sätt och insänt till Scandia Pumps

•

Serviceavtal är tecknat med Scandia Pumps

•

Inkommande avloppsvatten inte avviker från ”normalt kommunalt avloppsvatten”

VÄRDEN FÖR NORMALT KOMMUNALT AVLOPPSVATTEN
Föroreningskoncentration som årsmedelvärde inte får överstiga följande värden:
•

BOD7 ej överstiga 350 g per m3 ( 350 mg/l )

•

Ptot ej överstiga 12 g per m3 ( 12 mg/l )

•

Ntot ej överstiga 80 g per m3 ( 80 mg/l )

•

SS ej överstiga 300 g per m3 ( 300 mg/l )

DEFINITION FÖR ” AVLOPPSVATTEN”
Avloppsvatten är det vatten som kommer från bad, dusch, tvättställ, diskbänk och toalett. Toaletten
skall enbart användas för att spola ner urin, fekalier och toalettpapper. Kasta inte bindor, tamponger,
trasor, pappershanddukar eller liknande i toaletten. Toalettpapper skall vara av en kvalitet som lätt
löses upp i vatten. Lacknafta, målarfärg, nagellack och aceton är exempel på olämpliga kemikalier som
inte får hällas ut i toalett eller tvättställ. Varken starka kemikalier eller olja får hamna i avloppet! Häll
inte ut fett i avloppet. Reningsverket är gjort för att klara normal användning av tvättmedel, diskmedel
samt fetter mm som uppstår vid matlagning.
OBS! Den biologiska reningen är ytterst känslig för olika giftiga ämnen, t.ex. oljor, starka syror och
alkalier. Följande får inte läggas i avloppet:
Hushållsavfall och liknande avfall (potatis- eller fruktskal, matrester, kaffesump, tobaksfimpar)
•

Omslags- eller tidningspapper, pappershanddukar

•

Textilförmål, t.ex. strumpbyxor

•

Blöjor, tamponger, bomullspinnar, dambindor eller kondomer

•

Föråldrade eller oanvända läkemedel

•

Sand, byggavfall

•

Fett, olja och inte heller ämnen som bildar giftiga gaser

•

Bensin, lösningsmedel, målarfärger eller andra brand- eller explosionsfarliga ämnen.
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BIOPLUS SERVICEAVTAL, TILLSYN OCH SKÖTSEL
5.

DRIFTSPROBLEM

Skulle driftsproblem uppkomma i minireningsverket på grund av felanvändning eller av andra liknande
orsaker som är inte relaterade till produkten, då debiteras ägaren för ett servicebesök för att åtgärda
driftproblem och liknande. Kostnaden för extrabesöket skall inkludera (arbetstid, resekostnad och
eventuellt material och delar).

EGENKONTROLL
RENINGSVERK BIO+ FRÅN SCANDIA PUMPS
Kontrollpunkter

Intervall

Kommentarer

Lyssna om kompressorn låter normalt

Månadsvis

Syresättningen av aktivslamm är ett MÅSTE
för att avloppsvattnet renas och håller
reningsprocessen vid liv.

Främmande föremål flyter ej

Kvartalsvis

Främmande föremål kan skada bioprocessen.
Föremål som:
bindor, trasor, tops, blöjor, plastföremål, mm

Kemikalier/Fällningsmedel

Kvartalsvis

Uppskatta åtgång av fällningsmedel.

Luftningen fungerar

Kvartalsvis

Visuellt bekräfta att det bubblar i mittendelen
av reningsverket

Kontrollera om det förekommer slamflytt

Halvår

Vattnet vid utloppet skall vara ren, färglös och
genomskinligt.

Beställ slamsugning

Vid behov eller 1 gång
per år 1-3

Anläggningen måste slamsugas vid behov eller
1 per år 1-3 (beroende på om slam avskiljare
är installerad) för att bioprocessen skall
fungera normalt

Har ändring av antal permanentboende skett?

Kvartalsvis

Om antalet permanentboende ändras kan
det påverka reningsprocessen. Nya prover
måste tas för att göra en ny bedömning av
anläggningen.

Tillgänglighet

Kvartalsvis

Fritt från sly, högt gräs, snö etc.

Larm meddelanden via SMS

Direkt

Alla larm meddelanden måste tas på alvar och
felen skall åtgärdas med det samma.
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