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ACO:s systemkedja – dräneringslösningar för morgondagens miljöförhållanden  

ACO. creating
the future of drainage

1  Matavfallskvarn             

2  Avloppsrör             

3  Föravskiljare                   

4  Slamavskiljare

5  Golvbrunn                      

6  Tömningsskåp                

7  Bakvattenventil               

8  Golvränna

9  Fettavskiljare                  

10 Tömningsskåp               

11 Påfyllningsrör                

12 Styrenhet Refill

13 Larm avskiljare

14 Ventilationsluftrenare

15 Provtagningsbrunn

16 Pumpstation

17 Styrskåp pumpstation

18 ACO Service

Matavfall

Luftning

Tömning

Rent vatten/Luft

Fetthaltigt vatten 



ACO. creating the future of drainage Framtiden är nu  
Enligt nationella mål och riktlinjer (Svensk Författningssamling)  
ska 50 % av allt matavfall samlas in under 2018. Kommunerna  
är ansvariga för detta och har som mål att förenkla för användaren 
och strävar efter en höjd kvalitet på insamlat matavfall.

Uppfyllt mål resulterar i att en ökad mängd fordon kan gå på biogas, 
mindre utsläpp från fossila bränslen och en ökad återföring av fosfor 
och näringsämnen till jordbruket. Det ger även en minskad belastning 
för kommunala reningsverk.

Enligt Naturvårdsverket slänger vi 100 kg matavfall per person/år.  
I hela landet blir det 950 000 ton matavfall/år, vilket motsvarar  
45 000 containrar ställda på rad mellan Göteborg och Malmö.  
 
Vi slänger bort våra resurser. Ett traditionellt system i t ex soprum 
är ohygieniskt och med otrevlig lukt. Det är en dålig arbetsmiljö som 
är tung och svårjobbad. Här trivs skadedjur som råttor och flugor. 
Kylrummet är dyrt, smutsigt och driftosäkert. 
 
ACO:s systemkedja 
ACO Nordic har identifierat tre viktiga faktorer som påverkar vårt 
synsätt på hur vi ska ta oss an utmaningen att hantera spillvatten 
nu och i framtiden; livsmedelssäkerhet, hygien och kostnadskon-
troll. Detta kopplas ihop med ACO:s systemkedja. 
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ACO Nordic AB
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Kontakta ACO. Vi berättar om lösningar för morgondagens miljöförhållanden 

Förfrågningar mejlas till: kalkyl@aco-nordic.se
Beställningar mejlas till: order@aco-nordic.se


