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Egen forretningsmodell
I året som kommer vil selskapet fokusere enda mer på depo
nier og også på egen forretningsmodell:
• Etablering av en abonnementsløsning på rensing av vann.
• Tilleggsprodukter til etablerte renseløsninger.
• Fokus på overflaterensing.

– Fokuset gjennom 2021 vil være å optimalisere tilbudet vårt 
til avfallsbransjen. Noe av det vi ser på som en mulighet, er en 
driftsavtale på vannrensing, sier den daglige lederen.
Mivanor vet at det er en terskel for å investere i fysiske anlegg, 
og mange kunder har heller ikke ressurser tilgjengelig internt 
som kan ta seg av overvåkningen.
– Med dette i bakhodet ønsker vi dermed å finne fram til en 
løsning i et abonnement-format hvor kunden betaler en fast 
sum for at vannet blir renset, og ferdig med det, fortsetter han.
Det vil si at alt som inngår i renseprosessen, fra innkjøp av 
kjemikalier til service og til drift av anlegget, er det Mivanor 
som står for.

– Og det viktigste av alt; kunden trenger ikke å gjøre en stor 
investering i et fysisk anlegg og kan fokusere på den daglige 
driften av sin egen virksomhet, forklarer Tarasz. 

MivaMagTM og tilleggsløsninger
MivaMagTM er «flaggskipet» til Mivanor som de holder mest 
fokus på i 2021, og i tillegg produktporteføljen med tilleggs
løsninger. 
– I vår slapp vi en ny renseløsning, MivaSettle, som vil være 
et godt forbehandlingstrinn for vann som inneholder mye 
partikler og vi rigger oss for kravet om at overflatevann som 
har vært i kontakt med avfall skal 
gjennom en behandlingsprosess. 
Det blir et spennende år frem-
over, det er sikkert, avslutter 
den daglige lederen i 
Mivanor. 

Sørger for effektive renseløsninger for avløpsvann
Mivanor AS leverer renseanlegg og tilleggsprodukter til renseprosesser for forurenset vann fra deponi og 
industriområder. 
– Selskapet har siden 2015 jobbet med renseløsninger for sigevann, sier daglig leder Robert Tarasz.
Mivanors løsninger har blitt levert til alle deponier i Nordland i tillegg til en rekke aktører på Vest- og Østlandet
– Vi har nå utvidet vår produkt-portefølje til å ikke kun bestå av komplette renseanlegg, men også enkeltprodukter 
som skal bidra til å effektivisere de renseløsningene som deponi-eiere allerede har, fortsetter Tarasz.
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Går for 30 nye år


