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ÅF förvärvar Vatten & Miljöbyrån
ÅF förvärvar Vatten & Miljöbyrån som tillhandahåller konsulttjänster till den
kommunala vatten- och avloppsektorn i Sverige. Förvärvet innebär att ÅF
etablerar ett helhetserbjudande inom Miljö och Vatten.
Urbanisering, klimatförändringar, skärpta kvalitetskrav och tillgång till rent vatten
driver den ökande efterfrågan på ingenjörstjänster på VA-området. Genom förvärvet
av Vatten & Miljöbyrån får ÅF en plattform att utveckla och befästa ett
helhetserbjudande, eftersom de kompletterar ÅFs befintliga kompetens och
erbjudande på området.
”Vi gläder oss åt att välkomna Vatten & Miljöbyrån till ÅF. Vattenförsörjning är en
central samhällsfråga och hållbara lösningar som möter nutidens höga krav på
tillgänglighet, kvalitet och miljö är något som våra kunder efterfrågar”, säger Jonas
Wiström, VD och koncernchef på ÅF.
Vatten & Miljöbyrån är specialister i både praktiskt och teoretiskt arbete inom hela VAkedjan från förstudier, projektering, utbildning till bygg- och projektledning.
Kompetensen omfattar dricksvattensäkerhet, hydrogeologi, vattentäkter, ledningsnät
och miljöteknik. ÅF får genom förvärvet 24 nya kollegor baserade i norra Sverige, och
har därmed sammanlagt cirka 110 medarbetare inom affärsområdet Miljö.
”Vi ser fram emot att bli en del av ÅF. Med ÅFs bredd kan vi ta oss an uppdrag som
spänner över fler teknikområden, utvecklas genom att lära av varandra och erbjuda
våra kunder fler tjänster från en och samma leverantör”, säger Robert Jönsson, ägare
och VD på Vatten & Miljöbyrån.
Vatten & Miljöbyrån har en årlig omsättning på 30 MSEK och bolaget kommer att
konsolideras från den 1 februari 2017.
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