Hälsosamt dricksvatten
Miljövänliga avloppslösningar

•

Branschledande tack vare svensk teknikutveckling

•

Trygga och enkla lösningar

•

Marknadens bredaste sortiment

Unika helhetslösningar inom vatten och avlopp
BAGA Water Technology AB erbjuder lösningar för både avlopps- och hushållsvatten. Vår satsning
på vattenreningsfilter innebär att vi idag är den aktör på marknaden som tar ett helhetsansvar,
från inkommande vatten från brunnen till avlopp. Dricksvattnets kvalitet påverkar både vår hälsa
och funktionen på efterkommande avloppsanläggning. Låt oss hitta en lösning som passar just dig!
BAGA har funnits sen 1992 och här finns lång erfarenhet
och stor kompetens. Vi är ett företag som utgår från
Sverige och våra egendesignade produkter har funktioner
som tål det nordiska klimatet. Det är en kvalitet som
lönar sig i längden, bland annat genom lägre driftskostnader. Extra stolta är vi över vår patenterade
slamavskiljare, som ligger till grund för robusthet,
driftsekonomi och långsiktighet.

Genom åren har vi på BAGA byggt upp vår serviceorganisation som idag täcker hela landet. Vi vet exakt
hur våra produkter fungerar och kan därför snabbt
hjälpa dig som kund. Vi lägger även mycket kraft på
forskning och produktutveckling, vi är aldrig nöjda utan
strävar alltid efter att bli ännu bättre.

Nordens største tankprodusent
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• Hela Sveriges miljölaboratorium
• Ledande leverantör av analytiska tjänster till kunder i
flera branscher
• En internationell koncern med 310 laboratorier i 39
länder och 28 000 anställda
• Specialist på mark-, vatten- och avloppsanalyser
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Viktigt att tänka på vid eget avlopp
Enskilt avlopp innebär att en fastighet inte är ansluten till kommunens avlopp. Om du ska bygga
nytt hus behövs med all säkerhet en avloppsanläggning. Om du har ett befintligt avlopp, men som
är utdömt av myndigheten eller inte längre fungerar som det ska, behöver du också ett nytt. Att
anlägga enskilt avlopp är tillståndspliktigt och förknippat med vissa myndighetskrav. Det finns
med andra ord en hel del viktigt att tänka på.

Faktorer som styr ditt behov

Miljöskydd – Hög skyddsnivå

Var du bor i förhållande till grannars, och din egen
dricksvattenbrunn, åar, bäckar, sjöar och inte minst havet
bidrar till vad du behöver göra. Andra viktiga faktorer är
markbeskaffenheten på platsen. Har du sand, lera eller
berg och hur långt du har till grundvattnet avgör vad
som är möjligt att göra. Lägg sedan till hur stor plats du
har tillgänglig för ditt nya avlopp.

När du bor nära hav, sjöar eller vattendrag som leder ner
till sjöar, eller har dricksvattenbrunnar eller naturskyddsområden, brukar man hamna i ”Hög skyddsnivå”. Det
innebär att du måste ha en anläggning som klarar mer
avseende reduktion av närsalter som fosfor och kväve.

Miljöskydd – Normal skyddsnivå
Om du har långt till grannar och vattendrag bedöms du
oftast behöva en anläggning för ”Normal skyddsnivå”.
Till detta brukar man anlägga traditionella lösningar som
infiltrationer och markbäddar.
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Högt hälsoskydd
I närheten av dricksvattenbrunnar, grundvatten, badplatser eller intag från kommunal vattentäkt gäller
”Högt hälsoskydd”. Det gör att man ofta kan få krav
på extra hygienisering för att få släppa ut sitt renade
vatten.

Så fungerar processen
1. Första kontakten

3. Tillståndet

När miljöinspektörerna besökt din fastighet, och bedömt
att du måste göra något åt ditt befintliga avlopp, brukar
man få ett föreläggande. Oftast leder detta till att man
kontaktar en grävare/entreprenör eller konsult.

Du får inte påbörja arbetet innan du fått tillståndet, som
är baserat på den ansökan du skickat in. I tillståndet har
myndigheten gjort en bedömning om man anser att vald
anläggning uppfyller kraven man ställer. Du måste i regel
påbörja arbetet inom 24 månader, ibland snabbare.

2. Besök av grävare eller konsult
Det är ofta en grävare eller konsult som hjälper till
med att bedöma vad som behöver göras, utifrån de
förutsättningar som finns på din tomt. De vet oftast
vad kommunen kräver i området och hjälper även till
med ansökan till miljökontoret.

4. Genomförande
Entreprenören som du anlitat genomför arbetet. Det
tar några dagar och när det är klart rapporteras det in
till miljökontoret. Ibland vill kommunen komma ut och
besiktiga arbetet under arbetets gång.

På BAGA rekommenderar vi att välja en entreprenör
som regelbundet arbetar med enskilda avlopp och som
har genomgått diplomutbildning.

Hederdals Maskin
& Transport AB
0703-24 59 40
Per Holm | Sanna Gräv AB | per@sannagrav.se
www.sannagrav.se | 070-6411285
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BAGA Biotank
– en livslång lösning för ditt avloppsvatten
BAGA Biotank är lösningen för dig som vill
uppnå de högsta kraven inom miljö- och
hälsoskydd och funktion. Tillsammans med
BAGA Easy är anläggningen den enda som
testats enligt EU-regler i Sverige och som
klarar hög skyddsnivå.
BAGA Biotank är ett komplett minireningsverk
bestående av en slamavskiljare följt av ett
reningsverk, vilket ersätter infiltrations- eller
markbädden helt.
Minireningsverket tar mycket liten plats och
kan anläggas nästan överallt. Här får du
bästa prestanda ur miljösynpunkt och ett
mycket bra smittskydd samt låga driftkostnader med väl tilltagen slamlagringsvolym.

BAGA Easy
– det enkla sättet att rena avloppsvatten
BAGA Easy är en serie enkla och effektiva system för rening av avloppsvatten från toalett, bad, dusch och tvätt.
Fördelarna med BAGA Easy ligger i överlägset smittskydd, hög reningsgrad, enkelhet, driftsäkerhet, låga investeringskostnader och betydligt lägre driftskostnader än hos konventionella minireningsverk.
BAGA Easy finns att få i flera storlekar och levereras färdigmonterad med slamavskiljare och integrerad reningsutrustning. Efterföljande rening sker med markbädd eller infiltration. BAGA slamavskiljare och bioModulpaket
garanterar att bädden inte sätter igen.
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– Kunniga och pålästa!
Jonas Adamsson äger entreprenadföretaget Jonas Adamsson Entreprenad AB och är en mångårig
partner till BAGA.
Ni har stor erfarenhet av att ha använt BAGA Easy.
Varför har ni valt denna avloppsanläggning och vilka
fördelar ser ni med den?
– När vi började med reningsverk gjorde vi en ganska
omfattande jämförelse av de olika leverantörerna av
reningsverk på marknaden. Dels för enkelheten att hålla
sig till ett märke, dels för att vi ville ha en produkt som
fungerade och inte gav en massa problem för kunderna
och oss själva. Vi tyckte att BAGA stack ut och att det
verkade vara en smart och enkel lösning. När vi anlade
första BAGA-minireningsverket fick vi mycket god hjälp
från supporten i Karlskrona.
Ni har samarbetat med BAGA i många år. Varför det?
Vilka styrkor har företaget?
– BAGA har alltid stöttat oss vid projekteringar och vid

dimensionering av avloppsanläggningar. Uppstår det något
vi behöver hjälp med, till exempel vid uppstart av stora
reningsverk, får vi uppbackning. Behöver kunderna stöd
när det till exempel gäller skötsel med mera så sköter
supporten det. Detta gör det enkelt för både oss och våra
kunder.
Vilka fler mjuka värderingar uppskattar du hos BAGA?
Till exempel när det gäller service och kundrelationer.
– Vi är själva serviceentreprenörer åt BAGA, vilket
innebär att vi kan lösa mycket direkt hos kunden när vi
anlägger reningsverket. Supporten på BAGA stöttar oss
vid problem som vi inte kan lösa. De gör det på ett enkelt
och snabbt sätt, de är kunniga och pålästa. Reservdelar
finns alltid på lager, så skulle någon anläggning gå sönder
så finns delar att få omgående.

Vi utför det mesta inom grävning och schaktning
Vi är ett entreprenadföretag i Uddevalla med lång branscherfarenhet
och bred kunskap.
Vi utför det mesta inom grävning och schaktning. Vi vänder oss till
privatpersoner, företag, kommuner och vägsamfälligheter med flera.
Vi innehar eget jordsorteringsverk för att kunna leverera bra matjord
för såväl gräsmatta som rabatter.
Under våra många år i branschen har vi genom väl utförda arbeten
vunnit många kunders förtroende. Vi garanterar att våra jobb håller
hög kvalité och att vi håller vad vi lovar.

Holma Gård 255, 451 98 Uddevalla • Kontor: 070-226 94 28 • Mobil: 070-374 09 82 • www.adamssonentreprenad.se
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En serviceorganisation av högsta klass
På BAGA är vi väldigt stolta över den serviceorganisation som vi genom åren byggt upp. Som
kund kan du alltid ringa oss och få hjälp direkt via telefon. Till exempel kan du få svar på frågor
och beställa delar till din anläggning. Här möts du av medarbetare med mångårig kompetens,
som kan ge dig svar på dina funderingar.

PITAN ALLSERVICE
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Lösningen på ditt problem är aldrig långt borta
Ibland händer det, trots våra driftsäkra lösningar, oväntade
saker och då rycker våra servicetekniker ut. Vi har egen
personal som utgår från Karlskrona, Göteborg och Nyköping.
I övriga landet samarbetar vi med BAGA-utbildade serviceentreprenörer, som kan våra produkter lika bra som vi själva.
På BAGA arbetar vi också med driftövervakning via SMS. Det
håller koll på våra avtalskunders anläggningar och säker-

ställer att allt är som det ska. Skulle något se konstigt
ut får kunden och vi helt enkelt ett larm via SMS och kan
åtgärda felet.
Snart gör vi det ännu enklare för våra kunder. Under
2017 kommer vi nämligen att sjösätta vår nya app, som
kommer att innehålla en mängd smarta funktioner.
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Länken mellan vatten och avlopp
Alla som har enskilt avlopp har också eget vatten. Det här hänger ihop, det vatten som kommer
in i huset påverkar avloppet. Kanske har du en avloppslösning som inte fungerar på grund av ditt
vattens egenskaper. Eller så är du nöjd med ditt avlopp, men har för kalkrikt vatten. Då kan du
få hjälp av vattenspecialist och göra vattnet mjukare, men kanske på bekostnad av att avloppssystemet reagerar. Du hör själv, det behövs en aktör som länkar samman vatten och avlopp och
skapar smidiga helhetslösningar. Det kan vi på BAGA och lanserar nu vårt vattenfiltersortiment.
Vid lanseringen har vi tänkt på samma sätt som när det
gäller våra avloppssystem. Vi letar inte efter färdiga
koncept utomlands, utan utvecklar egna produkter som
är tekniskt bättre än de som finns på marknaden. Har
du enskilt avlopp vill du till exempel belasta det med så
lite vatten som möjligt. Vi har tagit fram lösningar som
minimerar vattenanvändningen.

Kontakta oss så ger våra vattenreningsspecialister dig
personlig rådgivning, antingen via telefon eller tidsbokade hembesök. Vi gör därefter de undersökningar
och tar de prov vi behöver för att se vad problemet är,
sedan återkommer vi med en lämplig lösning. När allt är
installerat har du både ett bra vatten och ett optimerat
avloppssystem.

Välj Drainfix Clean när
du värnar om miljön!
Läs mer om vårt effektiva och nästintill
underhållsfria reningssystem Drainfix Clean
på vår webb: gpa.se/RentVatten
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Vi tar hand om dig och ditt vatten!
Du som brunnsägare ska kunna känna dig trygg med ditt vatten, det är en självklarhet för oss
på BAGA!
På de fastigheter som har enskild dricksvattenförsörjning har fastighetsägaren ansvar för vattenkvaliteten, tillsyn av
vattenkvalitet genom regelbundna vattenanalyser samt eventuella åtgärder. De flesta fastighetsägare funderar inte så
mycket över sin vattenkvalitet – det finns det dock orsak att göra! Flera undersökningar visar att bristande vattenkvalitet
är vanligt i Sverige – ett av fem svenska brunnsvatten är otjänligt! *
*Tillsynsprojekt av SGU, Socialstyrelsen 2007

Rent vatten
– så funkar processen
1) Allt börjar med rådgivning!

3) Installation och driftsättning

Vi på BAGA ger dig personlig rådgivning genom våra
vattenreningsspecialister, antingen via telefon eller
tidsbokade hembesök.

BAGAs vattenreningsprodukter finns tillgängliga i hela
landet. På flera orter har BAGA egna installatörer och på
andra orter sker installation via samarbetspartners. Våra
produkter har alla tydliga installationsmanualer vilket
möjliggör att installation alltid utförs korrekt för fullgod
funktion. När allt är installerat har du både ett bra vatten
och ett optimerat avloppssystem.

2) Lösningsförslag
När vi tillsammans har funnit en lämplig lösning för att
åtgärda dina vattenproblem får du ett lösningsförslag
från våra vattenreningsspecialister på hembesöket eller
via någon av våra samarbetspartners.
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4) Underhåll
Vattenfilter behöver skötas om. BAGA ger dig nödvändig
information och dokumentation. Installatören och BAGA
tillhandahåller förbrukningsmaterial och utför service.

– Öppna och lyhörda!
2016 köpte BAGA vattenreningsföretaget AquaRent, en bra affär för båda företagen. AquaRent
är ett Kristianstad-företag som arbetat med vattenbehandling och vattenrening i över 20 år.
I och med uppköpet har våra kunder fått tillgång till BAGA:s gedigna produktsortiment som
kommer att vidareutvecklas under de kommande åren, säger Jonas Ohlson på AquaRent.
Vad har uppköpet betytt för er?
– Vi ser framförallt en fördel med att ha ett större företag i ryggen. Det innebär att vi har en möjlighet att vara med i
processen och påverka framtidens produktutveckling.
Berätta lite mer om hur samarbetet mellan er och BAGA ser ut.
– Vi samarbetar med projekt och tar tillsammans fram specifika lösningar på olika vattenproblem. Vi får, genom
utbildningar, stöd av BAGA i vårt säljarbete. BAGA är öppna och lyhörda.
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”En av våra viktigaste och mest lojala kunder de sista två decennierna är TrolleLjungby slott. Vi löser deras vattenproblem, från analys till installation och ser
till att de har ett gott och hälsosamt vatten samt att allt är reglementsmässigt
utfört. Våra välutbildade och flexibla medarbetare har många reservdelar i bilen
och tar hand om service av alla vattenreningsanläggningarna, även på de äldre
installationerna. Vi för kontinuerligt dialog med kunden för att skapa optimal
funktion, till exempel när vissa anläggningar kopplas ihop med bevattning där
både trycket och flödet är betydligt högre än normalt. Vi skapar trygghet!”
– Jonas Ohlson, platschef AquaRent.

Vi utför alla typer av reparationer
av lantbruksmaskiner och grönytemaskiner, oavsett märke. Såväl
akut som förebyggande underhåll.
Vi utför även service och reparationer av saltspridare och övriga
vintermaskiner, bland annat av
märket Epoke.
I vår 800 kvadratmeter nya stora
verkstad har vi plats att utföra jobb
även på större maskiner.
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044-551 31
www.trolleljungbyservicecenter.se

– BAGA har hela konceptet!
På Klöverön, som ligger intill Marstrand, har Br. Carlsons Entreprenad AB anlagt kommunalt
vatten och avlopp för 60 hushåll. Företaget har då använt BAGA:s pumpstationer och ägaren
Christer Carlson är nöjd.
Vad var speciellt med just det här projektet?

Vilka andra styrkor har BAGA som samarbetspartner?

– Just Klöverön är välkänd, till exempel finns det en
massa biotoper och saltängar. En av utmaningarna var
att vi inte fick spränga, utan använde platsbyggda pumpstationer och isotermsystem.

– De har bra försäljning och support. De är väldigt
hjälpsamma och hjälper till med projektering. De kan
också presentera en helhetslösning. Bra produkter, korta
beslutsvägar och snabb återkoppling är andra fördelar.
BAGA arbetar mycket med utveckling av sina produkter
och man har alltid en nära kontakt dem. Det är enkelt att
nå personal för rådgivning

Varför valde ni att arbeta med BAGA på Klöverön?
– BAGA har hela konceptet, ett mycket brett sortiment.

Specialitet: BAGA, -vatten, -avloppsreningsverk, 1-400 hushåll

Genom mångårig erfarenhet, god branschkännedom och engagemang sätter vi personlig service och kunden i fokus högst.
Vårt mål är att bygga långsiktiga relationer och ge personlig
service som i sin tur ger nöjda kunder.
www.bravab.se
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Större reningsverk
– tryggt och kostnadseffektivt!
Oavsett om det är 10, 50 eller 200 hushåll, BAGA har en lösning för din fastighets eller er
samfällighets enskilda avlopp.
Ett gemensamt reningsverk för en samfällighet,
eller liknande grupper av fastigheter, är en
kostnadseffektiv och miljöbesparande lösning
där såväl investeringskostnaderna som kostnader
för drift och underhåll ofta blir betydligt lägre
än för enskilda fastigheter. Vill du så kan vi även
sköta driften.
Vi levererar reningsanläggningar och pumpstationssystem som kan skräddarsys utifrån
dina behov och förutsättningar. Skaffar du en
avloppslösning från BAGA får du en produkt
som ligger i teknisk framkant och som bidrar
till en hållbar miljö. Du får också en produkt
som testats och verkligen fungerar under
svenska förhållanden. Det avloppsvatten som
lämnar anläggningen innehåller minimala halter
av föroreningar och bakterier.

BIO-BLOK® biomoduler

- en säker markbaserad rening
BIO-BLOK® används även till:
• Aeroba och anaeroba filter
(Trickling filters/Submerged Aerated filters)
• Biogas
• Kyltorn
• Kontaktfiltrering
• Syresättning/avgasning
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EXPO-NET Danmark A/S
har levererat BIO-BLOK®
NYHET!
biomoduler till BAGA
Q4-2017!
i över 15 år!
BIO-BLOK®
Random
Media

Phone +45 98 92 21 22 - www.expo-net.se

– Otroligt professionella!
Anders Winnerhed på Vitala Maskin har stor erfarenhet av BAGA:s markbaserade reningsverk.
Hans företag är BAGA-diplomerat och han kan produkterna utan och innan.

Vad är det som är så bra med markbaserad rening?
– Det är ett väldigt bra smittskydd i och med att reningsverket ligger nergrävt i marken.
Ibland uppstår problemet att bäddar sätter igen. Men
med BAGAS:s produkter blir det inga problem, menar
Anders.
Varför sätter bäddar igen?
– De sätts igen eftersom syresättningen sätts i spridarröret med små hål. När de hålen sätts igen så sätter

Vitala Maskin är BAGA-diplomerade och därför vet vi allt om hur man
installerar helhetslösningar för avloppsrening som ger riktigt rent
vatten tillbaka till naturen.
Vi har valt BAGAs produkter eftersom det ger dig som kund bästa
möjliga avloppsrening, enklare installation och generösa garantier.
Du hittar oss på Småländska Höglandet där vi står redo att ta en titt på
just din fastighets förutsättningar och utmaningar.
Välkommen med din förfrågan!

073-031 90 08
anders@winnerhed.com

bädden igen. BAGA:s produkter har istället sin syretillförsel i biomodulerna, vilket är mycket bättre. En helt
annan teknik används.
Anders Winnerhed kom i kontakt med BAGA då han var
på en utbildning från maskinentreprenörerna. Där såg
han BAGAS:s slamavskiljare och blev imponerad.
Vad är det bästa med BAGA?
– De är otroligt professionella och ger alltid klara besked.
Jag är fortfarande mycket imponerad av deras produkter.

Vi installerar
kompletta
avloppslösningar
– till fasta priser!

ENSKILT
AVLOPP
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Ett branschledande produktsortiment
BAGA erbjuder produkter av absolut högsta kvalitet. Vi nöjer oss inte med att vara bäst idag,
utan det vill vi vara imorgon också. Därför arbetar vi ständigt med att ta fram nya produkter
som matchar framtidens krav och behov.
Marknadens effektivaste slamavskiljare

BDT Solo – förstklassig rening i en enda tank

Vår patenterade slamavskiljare är vårt flaggskepp. Slamavskiljarens förmåga att förhindra slamflykt avgör hur
bra och hur länge den efterföljande reningen kommer
att fungera. BAGA:s slamavskiljare arbetar efter en unik
princip där den slamavskiljande funktionen uppnås av att
vattnet med inkommande slam leds ner i avskiljaren för
att sedan ledas uppåt över en mycket stor yta.

BAGA Solo är en komplett reningsanläggning i en enda
tank för BDT-vatten (bad, disk, tvätt). Ingen efterföljande
bädd behövs, vilket gör att anläggningen inte tar upp
någon större tomtyta. Tanken är utrustad med ett stort
slammagasin, vilket minimerar antalet slamtömningar.
Anläggningen är i princip underhållsfri.

BAGA:s slamavskiljare är testade av Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut (SP) och har visat unika resultat. Ingen
annan slamavskiljare är ens i närheten när det kommer
till funktion.
Vår slamavskiljare har också integrerad pumpbrunn,
vilket är fördelaktigt på flera sätt.

BAGA VaLett
– en tyst och snålspolande toalett med skärande pump
Genom att leda klosettvattnet till en sluten tank ger det möjlighet till kretslopp av näringsämnen som fosfor och kväve, vilket sprids på åkermark efter hygienisering. Man vill då inte
transportera onödiga mängder vatten som fördyrar slamtömning och ökar transporterna.
Tack vare den här lösningen sparar hushållet flera tusen kronor om året.
BAGA VaLett har ett elegant utseende med designat sanitetsporslin och mjukstängande
lock. Det nykonstruerade bakstycket medger en enkel och snygg installation.
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Easy kompaktbädd – en femtedel så stor
Vi tar nu ett radikalt grepp och erbjuder en markbädd på drygt 3 m2, jämfört med tidigare 16 m2.
Trots liten yta klarar bädden 90 procents reduktion
av fosfor och BOD tillsammans med en BAGA Easy.
Detta tack vare en sofistikerad doserstyrning
som ser till att anläggningen renar kontinuerligt
24 timmar om dygnet.
TME Elektronik har bidragit med betydande
know-how för att optimera styrsystemet på ett
enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Svensk konstruktion och utveckling
– framtidens lösningar inom mekatronik
TME Elektronik i Söderåkra AB utvecklar och tillverkar kundanpassad elektronik och programvara till
BAGAs avloppsreningsverk sedan 2009. Vårt företag jobbar med produktutveckling inom elektronik
och mekanik, där vi hjälper kunden igenom hela eller delar av processen. Från idé och konstruktion
till prototyp till tillverkning.
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