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Aqwa AS, etablert i 2012, 
er en totalleverandør innen 
vannrensing. Ingeniører 
med over 30 år kompe- 
tanse innen faget, som 
følger alle deler i prosjek-
tene nøye og sikrer god 
kvalitet i alle ledd og 
prosesser.

Selskapet leverer alt fra 
enkeltkomponenter til 
nøkkelferdige anlegg. Dette 
gjøres ved verkstedet i San-
defjord hvor det engineeres 
og produseres for små og 
store oppdrag.
      «Vi er stolte av våre 
produksjonsarbeidere og 
montører. Disse er en viktig 
del i utvikling og produksjon 
av maskiner og utstyr som 
ikke er serieproduserte, men 
heller utviklet for spesifikke 
applikasjoner.
      Som totalleverandør 
innenfor vannrensing bygger 
vi blant annet våre egne 
automasjonstavler og vi har 
egne montører som igang-
setter anleggene. Vi leverer 
alle typer anlegg for vann-
behandling, renseanlegg 
etc.» forteller daglig leder 
Raymond Kristoffersen.

Aqwa AS
Det unike er at selskapet  
har alt under ett tak, med 
egne produkter som dekker 
myndighetskravene, og 
veldig løsningsorienterte 
mennesker som leverer til 
god kvalitet.

Kommunene
«Kommunene vi har levert  
til  er fornøyde med at vi kan 
tilby spesialløsninger. I tillegg 
setter de stor pris på at det 
kan gjøres endringer i pro- 
sjekteringsfasen». Et eksempel 
på dette er i Froland kom-
mune hvor de nå bygger et 
renseanlegg til 5000 pe. «Vi 
graver ut tomta nå, og skal 
levere blant annet kompakt 
sand tank, slambehandlings- 
anlegg og kjemikalieanlegg 
etc.»

Referanse kommuner
Blant andre referansekom-
muner kan nevnes at Aqwa 
blant annet har levert anlegg 
til Kristiansund primærrense- 
anlegg, Nordfjordeid vassverk, 
Indre Tingvoll vassverk – 
Stemmedal vasslag SA.

Miljø og Teknikk 2019
«Vi ønsker å vise den organ-
isasjonen vi er. At vi er gode 
på det med prosjekterings 
fasen, har gode program-
varer som dimensjonerer 
tegningene i robot og kan 
skreddersy anleggsløs-
ninger», avslutter Kristoffers-
en, som ser frem til gode 
møter under messen.

AQWA AS

Daglig leder Raymond Kristoffersen
Omsetning 2017 26.789.000
Driftsresultat 2017 2.644.000
Antall ansatte 18

www.aqwa.no

Totalleverandør innen vannrensing

AQWA AS

Et av de unge fremadstormende selskapene innenfor VA-sektoren er Aqwa AS. Selskapet er en totalleverandør innen 
vannrensing og har de senere år stått for byggingen av en rekke vannbehandlings- og avløpsrenseanlegg i Norge. Sel-
skapet er nå klare til å presentere sine skreddersydde produktkonsepter på kommunalteknisk messe – Miljø og Teknikk 
2019. Fra venstre: Anders Hjertaas og Raymond Kristoffersen, daglig leder.


