
Aneby Miljö & Vatten AB 



Vatten & 
avlopp 

Fjärrvärme 

Avfall 

Aneby Miljö & Vatten AB levererar 
dricksvatten, renar avloppsvatten och tar 
hand om hushållsavfall i Aneby kommun.  
Vår fjärrvärmeanläggning som drivs med 
biobränsle levererar värme till cirka 400 

hushåll i centralorten.  
 

 



Ägs till 100% av Aneby kommun. 
Bildades 2002. 



Vatten & Avlopp 
 

• 9 vattenverk och 8 
reningsverk 

• 1564 vattenmätare 
uppsatta i kommunen 
 
 

Vatten & Avlopp 



Under kvällen 
• Vad är ett verksamhetsområde 
• Nuläge och tidplan 
• Planering så här långt – Konsult Tyréns 
• Frågor allmänt 

 
Frågor specifikt om min fastighet  

 



Vad är ett verksamhetsområde?  
Verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har 
en skyldighet att tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp.  
 
Ett verksamhetsområde är till skydd för miljön och/eller människors hälsa. Det är 
kommunfullmäktige som fattar beslut om inrättande eller utökande av verksamhetsområde för 
avlopp och/eller dricksvatten. 



Inom verksamhetsområdet i Lilla och Stora Hultrum har kommunen 
skyldighet att bygga ut ledningsnätet så att alla fastigheter får 
tillgång till de beslutade tjänsterna.  
 
Aneby Miljö & Vatten AB har fått uppdraget.   
 
Utbyggnaden ska trygga en långsiktigt hållbar lösning och uppfylla 
krav på miljö- och hälsoskydd.  
 
Alla fastigheter inom verksamhetsområdet är skyldig att betala 
avgift enligt gällande VA-taxa.  



Måste jag ansluta mig?  

Spill – Ja 

Vatten – har fastigheten ett vatten som 
är godkänt är det inte nödvändigt att  
ansluta sig till kommunalt vatten. 
  

Vad innebär godkänt vatten?  



=> En villa med 1.600 m2 tomtyta  
  Enbart spill 

Servisledningar 35 000 kr 
Förbindelsepunkter 25 000 kr 
Avgift/m2  16,75 kr 
Avgift/lägenhet  8 645 kr 
 
Totalt 95 446 kr 

Vatten och spill 
Servisledningar 42 500 kr 
Förbindelsepunkter 40 000 kr 
Avgift/m2  26,81 kr 
Avgift/lägenhet  13 833 kr 
 
Totalt 139 229 kr 

=> En villa med 1.600 m2 tomtyta  
  

Anläggningsavgift  
Vad kommer det att kosta? 
Utom detaljplanlagt område räknas tomtytan som maximalt 1.600 m2. 

Inom detaljplanelagt område utgör hela tomtytan underlag för anläggningsavgiften. 

Taxan finns på www.amaq.se 
Vill du veta vad avgiften blir för din fastighet kontakta amaq@aneby.se  



Nuläge och tidplan 
Projektering av överföringsledningar i banvallen är klart. 
Anbudsförfrågan är annonserad, sista dag för anbud är 2019-05-08. 
Grävning påbörjas snarast om acceptabelt anbud erhålls och ingen överklagar. 
 
I Hultrum pågår projektering och ska vara klart vecka 26, 2019. 
För förläggning av huvudledningar är avtal tecknat med markägare. 
Anbudsförfrågan annonseras så fort projekteringen är klar. 
Pumpstation för överföring av spillvatten till Vireda har beviljats bygglov. 
Nästa moment är bestämmande av anslutningspunkt med respektive fastighetsägare. 
Grävning i åkermark påbörjas när odlingssäsongen är över. 
 
För nytt vattenverk i Vireda pågår projektering som ska vara klart v24, 2019. 
Anbudsförfrågan annonseras så fort projekteringen är klar. 
Byggnation beräknas kunna påbörjas under hösten 2019 och idrifttagning våren 2020. 
Bygglov är sökt. 
 
Reningsverket i Vireda är i behov av uppgradering. 
Ett antal leverantörer är tillfrågade om lämplig reningsprocess. 
Anbudsförfrågan annonseras när process är vald och tillstånd samt bygglov är beviljat. 
Byggnation beräknas kunna påbörjas under hösten 2019 och idrifttagning våren 2020. 
 
 
 
 



Följ arbetet 

www.amaq.se 

Information?  
 
www.amaq.se 
E-postnotiser om när 
informationen om projektet 
uppdateras. 
  

SMS-utskick 
 
 
 



Översikt Boarp 
Nytt vattenverk 



Placering av vattenverk  
i Boarp 



Placering mot 
nordväst 



Placering mot 
sydväst 



Som underlag för nytt vattenverk 
används vattenverket i Sunhult. 
Konventionell reningsteknik,  
förberett för nanofilter 



Bygglovsritning 



Uppgradering av 
reningsverket i Vireda. 
Befintlig biobädd slopas 



Placering av reningsverk 
förslag 



Reningsprocess exempel, 
Bild lånad från 
Baga water technology AB 
Hög skyddsklass gäller 



Maskinhus för 
reningsverk 
Exempel 



Tack! 
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