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Risørselskapet Klaro 
renseanlegg Norge AS har 
sin styrke innen renseanlegg 
for avløp. Selskapet leverer 
renseanlegg, mobile 
renseanlegg, olje- og 
fettavskillere, gråvannsanlegg 
og slamtørkere.
Selskapet er kjent for å 
være dyktige på samarbeid 
mellom leddene fra 
salgsarbeid til igangsettelse 

og oppfølging av anleggsdrift. 
Avløpskonseptene er uten 
bevegelige deler og dermed 
driftssikre – noe som igjen 
gjenspeiler lite reklamasjoner.

Utsira kommune / 
Ny-Ålesund Svalbard
Klaro renseanlegg har levert 
over 3000 anlegg i Norge. 
Blant mange anlegg levert 
til kommuner, forteller Elin 
Lonebu Røseth at de har 
på kundelisten sin Norges 
minste kommune – Utsira 
– som ligger 28 km vest for 
Haugesund i havgapet. 
På 78 grader nord – Ny-
Ålesund Spitsbergen, 
Svalbard – har selskapet 
levert verdens nordligste 
avløpsrenseanlegg (2015).

Hvor stort er markedet?
«Markedet for renseanlegg er 
stort og vokser kontinuerlig. 

Vi tilpasser organisasjonen 
for å ta imot ekspansjonen i 
markedet.»

Miljø og Teknikk 2019
«Vi ser det som veldig viktig 
å være tilstede på denne 
messen. Her treffer vi de 
kommunalt ansatte og får 
forklart hva vi står for. Blant 
mange fagmesser som vi 
deltar på er dette en av de 
viktigste.

Som produktnyhet kommer 
vi til å fremheve en ny 
slamtørker og Klaro 1.  
I vårt langstrakte land er det 
mange kystkommuner som 
har utfordringer i forbindelse 
med hytter og avløp.
Her mener vi vårt nye 
produktkonsept – slamtørker 
- vil dekke et stort behov» 
avslutter Elin Lonebu Røseth.

Spesialist på minirenseanlegg 

«Damene» har tatt styring på Klaro renseanlegg Norge AS, med beliggenhet ved «Sørlandsporten». Dette er et ekspansivt selskap med over 
3000 leverte avløpsrenseanlegg i Norge. Nye produktinnovasjoner står for tur og skal presenteres på Miljø og Teknikk 2019, forteller fra 
venstre: Gro Anja Zaal Trulsvik, administrasjon, Elin Lonebu Røseth, daglig leder og Randi Graskjør, økonomiansvarlig.

Daglig leder .............................................. Elin Lonebu Røseth

Omsetning 2017 .................................... 29.477.000

Driftsresultat 2017 .................................. 6.097.000

Antall ansatte ........................................... 15

www.klaro.no
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