GRUNDFOS CASE STORY

Avløpsvannsproblem løst for norsk
is-produsent
HENNIG-OLSEN IS BRYR SEG OM MILJØET. TAKKET
VÆRE DEN FØRSTE BIOBOOSTER-LØSNINGEN I LANDET,
KAN DEN LEDENDE NORSKE IS-PRODUSENTEN NÅ
IMØTEKOMME DE SKJERPEDE KRAVENE TIL BEHANDLING
AV AVLØPSVANN.
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Da kravene for utslipp av kloakk til kommunale avløp i Norge
ble skjerpet i våren 2016, begynte Hennig-Olsen Is å se seg
om etter en løsning for rensing av avløpsvann. Etter å ha
vurdert et par forskjellige løsninger i samarbeid med Grundfos
BioBoosters, ble de raskt enige om at den mest bærekraftige
og økonomiske løsningen ville være å etablere en desentralisert
vannrensingsenhet for å håndtere alt fra rensing til utslipp.
FREMTIDIG GJENBRUK AV VANN
Løsningen med Grundfos BioBooster imponerte ledelsen i
Hennig-Olsen Is på grunn av dens evne til å levere høy
avløpsvannkvalitet. De var også fascinert over muligheten til
fremtidig energigjenvinning og gjenbruk av vann, samt det faktum
at det produseres verdifull gjødsel under renseprosessen.
“Her hos Hennig-Olsen Is verner vi om miljøet, og streber etter å
jobbe med våre prosesser på en sirkulær og bærekraftig måte. Vi
er derfor veldig begeistret for vårt nye prosjekt rundt rensing av
avløpsvannet fra vår fabrikk. Vi vil nå være i stand til å utføre en
omfattende rensing av avløpsvannet. Slik vil det vannet vi bruker,
med unntak av det som brukes i selve produktene, bli ledet tilbake
til naturen”, sier Senior prosjekt leder Bård Schefte, Hennig-Olsen
Is.
ET GIVENDE ARBEID

Hennig-Olsen Is bryr seg om
miljøet. Takket være den første
BioBooster-løsningen i landet,
kan den ledende norske isprodusenten nå imøtekomme
de skjerpede kravene til
behandling av avløpsvann.

be think innovate

Avtalen ble underskrevet etter at de nødvendige godkjennelsene fra norske myndigheter
var på plass, takket være et givende samarbeid mellom lokale og regionale myndigheter,
Hennig-Olsen Is og Grundfos BioBooster.
“Intill videre har samarbeidet med Grundfos vært veldig profesjonelt og høyst kvalifisert.
Vi forventer at Grundfos fortsestter det gode arbeidet og leveringen av den høyeste
mulige kvalitet også i fremtiden”, sier Bård Schefte.
Hos Grundfos BioBooster er man veldig begeistret over å tre inn på det norske markedet
for Membrane Biological Reactors. I følge Søren Nøhr Bak, Segment Direktør, mottar de
på nåværende tidspunkt et stigende antall henvendelser fra potensielle kunder.

