
 

 

 
Samarbetsavtal gällande uppförande och drift av 

behandlingsanläggning för toalettvatten  
 

Parter: Aneby Miljö & Vatten AB  Tranås kommun 

 

§ 1 Avtalets syfte och omfattning 

Avtalet reglerar fördelning av ansvar och kostnader mellan Tranås kommun och Aneby 

Miljö & Vatten AB för uppförande och drift av behandlingsanläggning för toalettvatten 

på fastigheten <<fastighetsbeteckning>> i Tranås kommun. Avtalet kompletterar det 

avtal som finns mellan Tranås kommun, Aneby Miljö & Vatten AB, lantbrukare och 

fastighetsägare gällande lagring, hygienisering och spridning av toalettvatten på 

åkermark. Syftet med projektet är att få till ett kretslopp av näringsämnen. 

 

§ 2 Iordningsställande av behandlingsanläggningen  

Kommunerna ansvarar gemensamt för planering och iordningställande av 

behandlingsanläggningen på <<fastighetsbeteckning>>. Kommunerna har erhållit 

LOVA-bidrag. De kostnader som inte täcks av LOVA-bidraget läggs upp som en 

investering av Aneby Miljö & Vatten AB. Anläggningen skrivs av på fem år och 

kostnaderna för avskrivning och ränta delas lika mellan de båda kommunerna. Inköpta 

installationer, varor och material ägs gemensamt av kommunerna. Den arbetstid som 

respektive kommun lägger under projektets gång bekostas av var kommun för sig.  

 

§ 3 Tömning och transport av toalettvatten 

Respektive kommun ansvarar för att slutna tankar inom den egna kommunen töms 

hos kund och för att toalettvattnet transporteras till och fylls på i behandlings-

anläggningen. I första hand ska toalettvattnet komma från kretsloppsanpassade avlopp, i 

andra hand från slutna tankar som endast har WC-vatten påkopplat. Antal tillförda 

kubikmeter toalettvatten ska dokumenteras. Respektive kommun har rätt att fylla på 

150 kbm toalettvatten per tömningsperiod. Om någon av kommunerna i framtiden har 

större behov av volym än den andre kan fördelningen ske på ett annat sätt efter 

skriftlig överenskommelse. 

 

§ 4 Drift av anläggningen  

Aneby Miljö & Vatten AB beräknar erforderlig dos urea samt beställer arbetet med 

tillsats av urea och omrörning i gödselbrunnen efter avslutad tömningsperiod. Aneby  

  



 

 

 

Miljö & Vatten AB ansvarar även för att sopkärlet töms efter avslutad tömningsperiod.  

Tranås kommun ansvarar för provtagning av toalettvattnet, beräkning av lämplig giva 

samt skriftligt besked till lantbrukaren om när fraktionen är hygieniserad och lämplig 

giva. Tranås kommun ansvarar även för att före spridning godkänna den åkermark som 

lantbrukaren har för avsikt att sprida på. 

Efter skriftlig överenskommelse kan arbetsuppgifter bytas mellan de båda 

kommunerna. 

 

§ 5 Större underhållsåtgärder 

Större underhållsåtgärder, såsom vägförbättringar och liknande, ska ske i samråd 

mellan kommunerna, fastighetsägaren och lantbrukaren. Kostnaderna delas lika mellan 

kommunerna. 

 

§ 6  Fördelning av kostnader för investering och drift 

Kostnader för urea och ersättning till lantbrukare för spridning av toalettvatten är 

direkt knutna till antal tillförda kubikmeter avloppsvatten. Dessa kostnader fördelas 

därför mellan kommunerna efter antal tillförda kubikmeter toalettvatten under den 

aktuella tömningsperioden. 

Övriga kostnader såsom kostnader för avskrivningar och ränta på anläggningen, hyra av 

gödselbrunn, omrörning, tillsynsavgift, provtagning med mera delas lika mellan 

kommunerna. 

En avstämning och reglering av kostnader görs i slutet av varje år. Respektive kommun 

står för sin egen arbetstid. 

 

§ 7 Anmälan om miljöfarlig verksamhet 

Tranås kommun är verksamhetsutövare för anmälan om miljöfarlig verksamhet och 

sköter även kontakterna med tillsynsmyndigheten.  

 

§ 8 Avtalstid 

Detta avtal följer samma avtalstid som det avtal som finns mellan Tranås kommun, 

Aneby Miljö & Vatten AB, lantbrukare och fastighetsägare gällande lagring, 

hygienisering och spridning av toalettvatten på åkermark. Avtalstiden är 2017-11-01 till 

2023-05-31. Om inte avtalet sägs upp senast nio månader före ordinarie avtalstids 

utgång förlängs avtalet automatiskt med två år i taget. 

 


