
Bioterias fettavskiljare

Fettavskiljaren som ger 
bättre ekonomi och miljö.



Vanliga fettavskiljare
skapar många problem.

Nu kan du lösa allt från grunden.

År 1884 fick Nathaniel Whiting patent på sin uppfinning för fettavskiljning. I princip var det
bara en behållare. Drygt hundra år senare har fett i avloppssystemen blivit ett av världens
största miljöproblem.

170 000 ton fett i avloppsnäten. 155 000 stopp per år. Och det bara i London. Problemen
med fett handlar även om tunga transporter, koldioxidutsläpp, buller och skador på vägar.
Översätt det till global nivå, kostnader och miljöpåverkan. Siffrorna blir astronomiska.

Hur ser det då ut i Sverige? Här finns det ungefär 44 000 fettavskiljare och ändå saknas
det ungefär 15 000 stycken. Och precis som i övriga världen, de skapar faktiskt mer 
problem än de löser.

Hittills har det enda sättet att försöka hantera fettproblemet varit en lösning från 1800-
talet - en behållare. Denna behållare grävs dessutom ner vilket skapar en falsk trygghet
att saker och ting fungerar. Om den inte luktar glöms den bort och blir i bästa fall en
tömningspunkt för ett tömningsbolag. Utan funktionskontrollbesiktning, service eller övrig
dokumentation. Det hjälper vare sig funktion eller miljö.

Det är mot denna bakgrund du måste se Bioterias lösning. Våra fettavskiljare tar helt
enkelt bort problemet från grunden. Vår lösning handlar om bioteknik, fett förvandlas till
koldioxid och vatten. Vår lösning handlar om att kombinera det bästa från den traditionella
tekniken med den nya industriell biotekniken. Utvecklingen av våra fettavskiljare har sin
grund i vår långa praktiska erfarenhet. Fokus ligger på drift och underhåll för att minimera
driftstörningar.

Våra kunder ska spara pengar och miljö. De ska få driftsäkrare verksamheter fria från
skadliga fettutsläpp och hälsovådliga gaser.

För att bygga det uthålliga samhället är det dags att börja fylla samhället med uthålliga
lösningar. Precis som Bioterias fettavskiljare.

Våra fettavskiljare är till skillnad mot traditionella behållare utvecklade ur ett driftper-
spektiv, vilket innebär hög driftsäkerhet och minskade kostnader för service. Men det
viktigaste är ändå att med oss försvinner kostnader och miljöpåverkan från fett, trans-
porter och en massa huvudbry!

Med 44 000 fettavskiljare i Sverige blir det ungefär en halv miljon tunga 

transporter per år för att tömma dem. Det slipper du med Bioteria.

Illaluktande fettavskiljare? 

Det slipper du med Bioteria.

För att serva traditionella fettavskiljare måste man gå ner i dem. 

Det är både krångligt och dyrt. Det slipper du med Bioteria.

Fettavskiljare med rötter från 1800-talet som knappt fungerar och 

kostar en massa onödiga pengar? Det slipper du med Bioteria.



Bioterias Fettavskiljare. En helhet som skiljer oss åt.
Under 20 år har vi utvecklat
produkter och tjänster för fettav-
skiljning och spillvattenhantering
för storkök och andra verksam-
heter som hanterar livsmedel.
Innovativ och patenterad teknik
som gör skillnad. Idag är vi en
samarbetspartner som kan
erbjuda en komplett lösning för
fettavskiljning där miljö,
hantering och ekonomi är i fokus.
Förutom vårt unika biologiska
reningssteg GOR BioSystem ™ och
egna fettavskiljare sköter vi även
projektering samt drift- och
underhåll. Vår erfarenhet och
kompetens är dessutom något
som vi gärna delar med oss av i
vårt samarbete eller via
utbildning. Märkligt vore det ju
annars när man i grunden arbetar
för ett hållbart samhälle.

Distans och fjärrövervakning
Distans och fjärrövervakning
ingår i Bioterias ”Drift och under-
hållsprogram” för fettavskiljare.

Fettavskiljardel
Med det patenterade  biologiska
reningssteget GOR BioSystem.

GOR OverFlow
Ett fettavskiljarlarm med dubbla
givare som både mäter fettnivå
och ger larm vid hög nivå.

Utloppsficka
Spolbar och lättåtkomlig
utloppsficka.

PTBH 455
Provtagningsbrunn för mätning av
utgående vatten. Kan ersättas
mot spolbrunnar.

Återvunnen plast
Våra fettavskiljare är svensktillverkade
av återvunnet material.

Kundwebb
Alla Bioterias kunder kan följa sina fett-
avskiljare online på egna kundsidor.

GOR OverFlow
Larmkontrollenhet.

Markförankringsplattor
En fettavskiljare har stor flytkraft och
det är viktigt att en fettavskiljare har
korrekt dimensionerad förankring för
att motverka att den stiger i marken.

GOR Control Styrskåp
Styr hela den biologiska
processen. Tekniken är
patentskyddad.

Säkra lock
BH6-lock som är både
gastäta och låsningsbara.

Fallskydd
Godkända fallskydd sitter under
locken för att skydda mot fallskador
vid pågående arbete.

Miljöfördelar:

• Biologisk rening

• Minskar tömningsbehovet med 

90% vilket minskar koldioxid-

utsläppet från tömning-

stransporter lika mycket.

• Svensktillverkad av 

återvunnet material.

• Tar bort 100% av de miljö- 

och hälsofarliga gaserna.

• Locken av gjutjärn tillverkade

med hjälp av enbart 

vattenkrafts-el

GOR BioSystem

GOR BioSystem är ett biologiskt
reningssteg för fettavskiljare som 
säkerställer funktion, minimerar 
driftstörningar och bryter ner fett 
samt eliminerar lukt.

Alla dessa fördelar samtidigt som 
användaren sparar pengar och miljö. 

Tillsammans med Bioteria drift- och
underhållsprogram för fettavskiljare
(GOR Maintenance program™) kan
tömningsintervallet behovsanpassas,
vilket kraftigt reducerar driftkostnader
och klimatpåverkan från tunga trans-
porter. 

Läs mer i separat produktblad.

Driftfördelar:

• Minskar tömningsbehovet med 

90% vilket minskar tömnings-

kostnaderna lika mycket.

• Utvecklad för att minimera drift-

och underhållskostnaderna.

• Kan driftövervakas via Internet

vilket minskar övervaknings-

kostnaderna drastiskt.

• Lätttömda genom sin unika 

konstruktion vilket minskar 

driftskostnaderna.

• Lätt att utföra funktionskontroll-

besiktning ovanifrån utan 

nedstigning
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BioFAI SL

BioFAI Modul

BioFAI

Det finns en nytänkande fettavskiljare för varje behov.

BioFAM SL

BioFAM

BioFAM PK

BioCOMBO

TraFAM

BioFAI PK

TraFAI

BioFAI
Fettavskiljare för inomhusplacering

Den smarta inomhus-fettavskiljaren med ett integrerat
biologiskt reningssteg – GOR BioSystem™. För ökad drift-
säkerhet och minimering av tömningsbehovet.

BioFAI SL
Fettavskiljare för inomhusplacering
med fett- och slamlås

En fettavskiljare med ett patenterat slamlås/fettlås för
känsliga och enskilda avloppssystem med efterliggande
infiltration och/eller minireningsverk. Med ett integrerat
biologiskt reningssteg – GOR BioSystem™. 

BioFAI Modul
Moduluppbyggd fettavskiljare för inom-

husplacering i trånga utrymmen.

Den smarta inomhusfettavskiljaren med inbyggd
biologisk rening - GOR BioSystem™och i modul-
utförande för trånga utrymmen.

BioFAI PK
Fettavskiljare för inomhusplacering
med pumpkammare

En BioFAI med inbyggd pumpkammare som används när utlopps-
vattnet ligger lägre än mottagande avloppsledningsnät. Med ett
integrerat biologiskt reningssteg – GOR BioSystem™. 

TraFAI
Traditionell fettavskiljare för inomhus-

placering. Men mycket bättre.

En traditionell fettavskiljare med många smarta fördelar: drift-
säkraste fettavskiljaren, inbyggd slamavskiljning, oerhört
hållfast och lättservad. Dessutom förberedd för GOR
BioSystem™. 

BioFAM
Markförlagd fettavskiljare

Den smarta markförlagda fettavskiljaren
med ett integrerat biologiskt reningssteg 
– GOR BioSystem™. För ökad driftsäkerhet
och minimering av tömningsbehovet.

BioFAM SL
Markförlagd fettavskiljare med fett- och slamlås

En fettavskiljare med ett patenterat slamlås/fettlås för
känsliga och enskilda avloppssystem med efterliggande
infiltration och/eller minireningsverk. Med ett inte-
grerat biologiskt reningssteg – GOR BioSystem™. 

BioCOMBO
För både svart- och köksavloppsvatten

En kombination mellan ett minireningsverk och fettavskiljare som
används när en fettavskiljare måste installeras i befintliga verk-
samheter som har svårigheter att skilja det vanliga spillvattnet och
köksavloppsvattnet. Med två integrerade biologiska reningsteg. 
Ett för svartvatten och ett för köksvatten – GOR BioSystem™. 

BioFAM PK
Markförlagd fettavskiljare 
med pumpkammare

En BioFAM med inbyggd pumpkammare som används när utlopps-
vattnet ligger lägre än mottagande avloppsledningsnät. Med ett
integrerat biologiskt reningssteg – GOR BioSystem™. 

TraFAM
Traditionell fettavskiljare. Men mycket bättre.

En traditionell fettavskiljare med många smarta fördelar: driftsäk-
raste fettavskiljaren, inbyggd slamavskiljning, oerhört hållfast och
lättservad. Dessutom förberedd för GOR BioSystem™. 

MARKFÖRLAGDA INOMHUS



Traditionella fettavskiljare

- Har knappt utvecklats sedan år 1896.

- Rena rama miljöbovar

- Mekanisk avskiljning med obehandlat härsket fett

- Dyra driftkostnader

- Högt tömningsbehov på minst 12 ggr/år

- Svåra att driftövervaka utan nedstigning

- Extremt svårtömda, vilket resulterar 
i driftstörningar

- Stora risker för luktstörningar

- Inget återvunnet material

- Ingen möjlighet till inbyggd pumpkammare

- Känsligare materialval

- Ingen möjlighet till måttanpassning

Bioterias Fettavskiljare

+ Svensktillverkad med högsta kvalité på marknaden

+ Den miljövänligaste fettavskiljaren på marknaden

+ Inbyggt biologiskt reningsteg; GOR BioSystem

+ Låga driftskostnader

+ Minskar tömningsbehovet med 90%

+ Möjlighet till driftövervakning via internet

+ Driftsäkraste fettavskiljaren på marknaden

+ 100% Luktgaranti

+ Återvunnet material

+ Tillval med inbyggd pumpkammare

+ Förstärkt mantel vilket möjliggör djupare nedläggning

+ Utvecklad med utgångspunkt från Drift och Underhåll

En enkel jämförelse mellan traditionella 
fettavskiljare och Bioterias fettavskiljare.
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www.bioteria.com     info@bioteria.com

society

Du behöver inte vara först med den senaste tekniken.

Telgefastigheter Peter Roth, Drift- och energisamordnare, tel 08-550 223 20

Kalmar Kommun Dan Söderström, VVS ingenjör, 0480 –450 531

Eskilstuna Kommunfastigheter Augusts Princess, VVS ingenjör, 070 –340 25 31

Svensk Turistförening Olle Larsson-Hytte, Teknisk Chef, 08 –463 21 20

Västerås Stad Jimmie Almberg, Förvaltare, 021 –39 11 36

SWECO Systems AB Michel Bengtsson, VVS konsult, 035–295 00 08

Grontmij AB Sadri Nosha, Projektledare  010 –4801438

Läs mer om alla våra referenser och deras lösningar i separat broschyr.




