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www.scanwater.no

Scanwater er et selskap som er 
engasjert i 
• utvikling

• beredskap
• moderne vanntekniske 

løsninger og 
• humanitært arbeid. 

Dette er ikke bare selskapets 
verdier, men også strategier og 

prosjekter 

04.03.2022 2



www.scanwater.no

04.03.2022 3

Scanwater er en del av   
Malthe Winje Gruppen

• Malthe Winje eies 100% av ledelsen
i selskapet

• Etablert av Malthe Winje i 1922 
• 170 ansatte
• Omsetning ca 50 M Euro
• Malthe Winje eier selskaper i Norge, 

Sverige, Finland, Estland, Latvia, 
Frankrike og Kina. Total 15 kontorer



Kildeseparering og ressursutnyttelse Greenergy Mobil reservevannsforsyning

Nødvann - kommunalt

Feltsykehus – vann og sanitær



• Si EU Green

• MEMPREX

• Covid-response

• RFF-Viken

• 14 millioner – 13.000 timer i 
2021

Hvordan vi jobber med utvikling; prosjekter
Fra pilot til mønsterpraksis

Bilde hentet fra Facebook



Si EU Green
Pilot: systemelementene i konseptet







Gråvann gjenvinning- detaljoversikt



Tilbakemelding fra Europa kommisjonen

Innovasjonene er kategorisert 
slik:

• Innovasjons Tittel: «Technology 
concept for water and waste handling in 
buildings for urban agriculture»

• Market Maturity of the Innovation:
'Tech Ready’   
(based on a method described in this

paper);

• Market Creation Potential of the
innovation: High.

Partnerne i prosjektet er kategorisert 
som «nøkkelinnovatorer»  

• NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOOKONOMI

• NORGES MILJO-OG BIOVITENSKAPLIGE 
UNIVERSITET

• SCANDINAVIAN WATER TECHNOLOGY AS

www.sieugreen.eu



Nasjonal veileder for urbant landbruk

• Øke matsikkerheten

• Skape mer robuste byer

• Enkel overvåkning

Målet er å : 



• Store, fremtidige utgifter på å ruste opp vann- og avløpsledninger (330 
milliarder /60.000 per person)

• Skal vi fortsette å flikke på en gammel teknologi som bruker mye vann og står 
for store klimautslipp? Vi burde tenke nytt! 

• Med en desentral struktur er løsninger basert på kretsløpsteknologi mer 
robuste ift:

• Klimaendringer
• naturkatastrofer (f.eks. jordskjelv)
• sabotasje/terror

• Kretsløpsteknologi gir nye muligheter for norsk industri med et enormt 
nasjonalt og internasjonalt marked

Noe å tenke på..



Nyttene ved lokale kildesepareringsanlegg 

• Mindre utslipp til resipient:
• Mindre utslipp av nitrogen og fosfor 

til resipient
• Mindre utslipp av bakterier, parasitter 

og virus
• Mindre utslipp av legemidler og 

hormoner

• Bedre hygienisering

• Mindre eksterne effekter i form av 
utslipp av klimagasser

• Mineralgjødselproduksjon og økt 
gjenbruk av gjødsels emner

• Mindre 
• vannforbruk 
• tungmetaller til jordbruk
• sårbare anlegg

• Potensiell mulighet for 
varmegjenvinning

• Aksept av restprodukt for bruk i 
landbruket

• Bidrag til kunnskapsbygging



Skoppum og Fjordbyen
Paradigmeskifte i VA-bransjen? 



Mulighetsstudie. Figur: NMBU

Orientering miljølandsby Skoppum





• dMindre utslipp til resipient:
• Mindre utslipp av nitrogen 

og fosfor til resipient
• Mindre utslipp av bakterier, 

parasitter og virus
• Mindre utslipp av 

legemidler og hormoner



ffff

Mindre
• vannforbruk
• tungmetaller til jordbruk
• sårbare anlegg

Potensiell mulighet for varme-
gjenvinning



• Aksept av restprodukt for bruk i landbruket

• Bidrag til kunnskapsbygging
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Commurban



Clock Mail Portal Calendar Setting CalculatorApp store

Note Commurban



Beredskaps-dashboard



Kildeseparerende system- produksjon, besparelser  
Portal



• Levere integrerte løsninger for kildeseparerende
og ressursorienterte VA-systemer

• Krav til hvor mye mineral P som kan utvinnes
(feks at innen 2030 skal tilbakeføring av
organisk P være 50%)

• Krav til gjenvinning av gråvann

• Grønne byggsertifikater (for eksempel
BREEAM)

• Holdningsendring hos forbrukerne

En allianse for kildeseparering i VA-bransjen i Europa  

Hva ønsker vi å oppnå?  
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