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RONNEBY MILIO & TEKNIK Ag

Sammanträdesprotokoll nr 6 2019
ftirt vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 29:e augusti2019.

Beslutande: Jan Demerud, ordf.
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf.
Thomas Svensson, ledamot
Börje Johansson, ledamot
Catharina Christensson, ledamot
Erik Ohlson, ledamot
Sten-Albert Olsson, ledamot
Tom Persson, ledamot
Carina Aulin, ledamot
Willy Persson, ledamot
Thomas Svensson, ledamot
Kevin Lill, ledamot ($l-S12)

Övriga
Deltagare:

Peter Berglin,VD
Angela Kristiansson, Vision
Jonny Petersson, Sveriges Ingenjörer
Marcus Svensson, Transportarbetareförbundet
Cecilia Mårtensson, Ekonomichef, HR
Therese Selander, Sekr.

$1 Sammanträdets öppnande
Ordftiranden förklarar sammanträdet öppnat.

s2 Närvaroregistrering
Närvaro enligt ovanstående ftlrteckning.

*

$3

s4

Val av iusterare
Styrelsen utser Carina Aulin till att jämte ordftirande justera dagens protokoll

Godkännande av daeordnine
Dagordningen godkänns med tillägg av att $ 7 ändras från besluts- till en
informationspunkt.

Föresående protokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
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Svar på nredborsarftirslas (B)
Peter Berglin och Conny Miketinac ftiredrar ärendet.

o Ett namnbyte (det har hänt förr), Nils-Erik Mattsson

Styrelsen ftireslår kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget.
Se bilaga 1.

o Vattenkonsumtion, Bo Wiklund

Punktsatserna ftirslag till beslut flyttas upp i yttrandet. Styrelsen antar yttrandet
som sitt eget och ftireslår kommunstyrelsen besluta avslå medborgarförslaget.
Se bilaga 2.

Inldggfrån Erik Ohlson, Sten-Albert Olsson

o Pumpstation
Remiss som skickats ut till Räddningstjänst, Ragn-Sells och Miljöteknik

Styrelsen ftireslår kommunstyrelsen besluta att anse medborgarfiirslaget vara
besvarat från Miljötekniks sida.
Se bilaga 3.

Inlciggfrån Erik Ohlson, Jan-Eric Wildros, Tom Persson

Inrättande av vattenskvddsområde Karlsnäs
Ida Schyberg ftiredrar ärendet.

Bakgrund och forklaring till varfiir vi inrättar ett vattenskyddsområde.
Kommunen bär ansvaret och motivet till inrättande av vattenskyddsområdet är
att trygga vattenft)rsörjningen. Miljötekniks uppdrag är att säkerställa skyddet
frir vattentäkten i Karlsnäs.
Ansökan innehållande ftirslag till ftireskriftema skickas till Länsstyrelsen som
tar beslutet om inrättande av vattenskyddsområdet.

Frågan kom upp om möjligheterna att samarbeta med de andra kommunerna i
länet gällande vattenftirsörjningen. Det pågår diskussioner på tjänstemannanivå
om bl.a. avsaltningsanläggning tillsammans med Karlshamns kommun.

Inldggfrån Willy Persson, Jan-Eric lhldros
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Läkemedelsrenins
Ida Schyberg ftiredrar ärendet.

Ansökan om bidrag från Naturvårdsverket har gjorts.
Miljöteknik beviljades ca l0 Mkr till en fullskaleanläggning i Bräkne-Hoby.
Vidare har bolaget tilldelats 3,5 Mkr fcir en Pilotanläggning på Rustorps
Reningsverk som planeras vara f?irdig årsskiftet 20121.
Målet är att uppnå en 85 % läkemedelsrening.
Målsättningen är att anläggningen i Rustorp ska rena både PFAS och läkemedel

Jan-Eric ställer frågan om denna rening även tar bort en del av de mikroplaster
som finns i vattnet och svaret är ja, även om det inte är fokus ftr just dessa
anläggningar.

In I a gg fr ån St e n-Al b e r g O I s s o n, Jan- Er i c W il dr o s

Avstämning VA relativt strategiplanen
Conny Miketinac ftiredrar ärendet.

Information om de strategiska målen ftir verksamheten

Mål till och med 2020:

Att ha fungerande reservvattentäkter till samtlig a vära ordinarie vattentäkter
Det arbetas kontinuerligt med att säkra dricksvattentillgången.

Att ha ett uppströmsarbete som i förlängningen genererar i en Revaq-
certifiering. Uppströmsarbete innebär att man lokaliserar utsläpp i ledningsnätet.

Att ftirändra dagvattenhanteringen så att översvämningar minimeras.

Att utreda möjligheten att optimera för en effektiv placering av väravatten- och
reningsverk.
En första utredning är gjord på hur vi ska kunna centralisera våra
avloppsreningsverk.

Att utreda hur slamhanteringen kan optimeras och effektiviseras med möjlig
återföring till naturen.
Slamfrågan i kommunerna ligger f.t nere och inga diskussioner ftjrs.

Inlaggfrån Eric Ohlson, Börje Johansson, Willy Persson, Jan-Eric Wildros,
Sten-Albert Olsson
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Peter Berglin foredrar ärendet.

Kort info om vad utsläppsrättema innebär. 1 ton koldioxid: I utsläppsrätt.
Tilldelningen beslutas av Naturvårdsverket. Riksgälden ansvarar ftir de
auktioner som genomftjrs i Sverige. Nuvarande kurs 26 €lton.

Det finns ett tidigare styrelsebeslut på hur mycket vD far sälja av (30 000 ton
ft)r ett pris av lägst 8 €). Miljöteknik har totalt ca 6l 000 ton. Peter vill att frågan
ställs i den nya styrelsen ltir ett nytt beslut.

Erik Ohlson yrkar pä att inte sälja ftjr att ge någon annan möjlighet att öka sina
utsläpp av CO2. Se yrkande i bifogad bilaga.

Presidiet yrkar på att sälja för att kunna fä intäkter till att göra miljömässiga
investeringar.

Omröstning sker genom handuppräckning.
Presidiet 8

Erik 4

Styrelsen beslutar att ge vD befogenhet att avyttra bolagets utsläppsrätter
exklusive det behov som bolaget har ftjr sin egen produktion.
Se bilaga 4.

Inläggfrån Erik Ohlson, Jan-Eric Wildros

Asardirektiv 2019
Peter Berglin ftiredrar ärendet.

Otydlighet i dessa gör det svårt att ftilja och ftirstå vad de innebär för bolaget.
Vill fa styrelsens hjälp att utreda hur bolaget ska arbeta med direktiven.

Erik Ohlson ftjreslår att styrelsen skickar en skrivelse till KS ftir att få ett
ftirtydligande av de delar av direktiven som är svårtolkade. Samtliga eniga att
detta ska göras. Peter tillsammans med presidiet utformar skrivelsen som
presenteras på nästkommande styrelsemöte. KS får sedan presentera och
ftirklara direktiven ftr VD och presidie.

Inldggfrån Jan Demerud, Jan-Eric Wildros, Kevin Lill, Thomas Svensson,
Sten-Albert Olsson, Cecilia Mårtensson, Marcus Svensson, Willy Persson
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Inkommen skrivelse fiberutbvgsnad landsbysden
Peter Berglin föredrar ärendet.

Ställd till VD och styrelseordftirande från Jan-Eric Wildros och Erik Ohlson.
Frågeställningar gällande den planerade utbyggnaden av fiber på landsbygden.
Ett kostsamt uppdrag som ligger i ägardirektivet om en 100 oÄ utbyggnad till
permanentboende och ftiretag till och med2020.

Ett ftirslag som togs upp är att kommunen äger utbyggnaden men Miljöteknik
gör jobbet. Bolaget står då inte med den stora ekonomiska risken som
utbyggnaden medför.

Beslutsunderlag tas fram till nästa styrelsemöte där de ekonomiska kalkylerna
framgår. Fram till dess anser styrelsen att bolaget bromsar in stora
kostnadsdrivande insatser.

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att ta fram kalkylunderlag ftir att ge
styrelsen underlag ftir beslut om fortsatt utbyggnad till nästfoljande
styrelsemöte.

Inldggfrån Erik Ohlson, Jan-Eric Wildros, I4tilly Persson, Kevin Lill, Börje
Johansson

Remiss Barnkonventionen
Peter Berglin ftjredrar ärendet.

Kartläggning om hur vi möter upp kommunens barnrättsarbete.
Peter tar fram ett svar till kartläggningen och sänder till KLF senast 2019-10-31

Remiss Reviderine intesrationsstratesi
Peter Berglin ftiredrar ärendet.

Bolaget har ingenting att erinra.

Revidering firmateckninssrätten (B)
Peter Berglin fiiredrar ärendet.

Firmateckningsrätten registrerarats fel på Bolagsverket, revideras och återsänds.
Förslag till upplägg ftir firmateckningsrätten enligt nedan:

Firman tecknas av styrelsen.
Firman tecknas två i ftirening av

Paulsson, Mats Georg Martin
Wildros, Jan Erik
Demerud, Anders Oscar Jan-Eric

s
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Ohlsson, Harald Björn Eric
Svensson, Bengt Ove Thomas

Firman tecknas av en av:

Paulsson, Mats Georg Martin
Wildros, Jan Erik
Demerud, Anders Oscar Jan-Eric
Ohlson, Harald Bjöm Eric
Svensson, Bengt Ove Thomas

I ftirening med:

Berglin, Rolf Peter

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande
lorval tn i n g s åt g ärd er.

Styrelsen beslutar att godkänna revideringen av firmateckningsrätten

Internkontrollplan 2019 (B)
Peter Berglin ftiredrar ärendet.

Styrelsen beslutar att godkänna internkontrollplanen for 2019.
Se bilaga 5.

Rapporter
VD-information
Peter Berglin informerar kort om Miljöteknik och vad som är aktuellt i bolaget

. Miljöteknik 2.0
Ledningsutvecklingsprogram ska påbörj as under hösten.
Organi sationsöversyn centrala funktioner p ägär . I denna ingår kundtj änst,
kommunikation, administration och ekonomi.

o Ny verksamhetschef Fjärrvärme
Conny Bengtsson med start 2019-09-02.

o PFAS-processen
Skadeståndsprocessen pågår vid Blekinge tingsrätt

o Nödvattenövningen Torfrid
10-11/9 stor övning på Ronneby Brunn som involverar hela Blekinge där bl.a.
Räddningstjänst och Länsstyrelsen deltar.

. Uppdatering strategiplanen 2020
Strategiplanen ftir bolaget ska revideras 2020

rD
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o Styrelseutbildning i Stadshus et 2019-09-26
Kommunal aktiebolagsrätt för samtliga ledamöter i kommunkoncernens
aktiebolag.

o Arbetsmiljö
Inga rapporterade olyckor med personskador sedan ft)rra styrelsemötet.

Ekonomi
Cecilia Mårtensson informerar om resultatet till och med juli inkl. investeringar.
Totalt -5,2 Mkr ftir samtliga verksamheter.
l9l9 presenteras budget och T2 ft)r styrelsen.
2419 presenteras budget och T2 i KS. Cecilia, Peter samt någon från presidiet
närvara.

$ 19 Övriea fråsor

o Fullmakt ftir Advokat Måns Ahlquist, Mark- och Miljödomstolen signeras av
samtliga ledamöter efter mötet.

o Presentation av samtliga ledamöter.

$18

$20 Mötets avslutande
Ordftirande tackar ftir visat intresse och ftirklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsesammanträde 2019-09-19

h
Jan Demerud
Ordf. Sekr

Carina Aulin
Justerande
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PM Medborgarförslag- Ett namnbyte (det har hänt förr)

Vem som initierar ärendet
Peter Berglin

Vem ska presentera ärendet
Peter Berglin

Syftet med att ta upp ärendet i Miljötekniks styrelse
Att styrelsen fattar beslut om besvarande av medborgarförslaget "Ett namnbyte"

Ärendet
Ett medborgarförslag om namnbyte på Ronneby miljöteknik AB har inkommit från Nils-Erik Mattsson
Förslaget är att bolaget byter namn till Ronneby ExergiAB. Ytterligare information finner ni i Bilaga

Medborga rförslag-Ett namn byte.

Samråd
Styrelsens Presid ie 20190815.

Motiv till ställningstagande/förslag till beslut
Då Exergibegreppet endast är relevant för en mindre del av bolagets verksamhet (Fjärrvärme) så

bedöms det inte vara lämpligt att bifalla förslaget.

Ett försök att beskriva begreppet följer här: Fysiken definierar exergi på följande sätt:

Energi =exergi +anergi

Exergi är den delen av energin som går att omvandla till mekaniskt arbete med hjälp av en teknisk
process. Olja kan till exempel förbrännas i en panna där man kokar vatten till ånga. Den ångan kan i

sin tur driva en ångturbin som är kopplat till en generator som alstrar elektrisk ström. Förlusterna i

processen gör att endast ca 35o/o av oljeenergin blir elektrisk energi.
Anergi är den delen av energin som inte går att omvandla till mekaniskt arbete. Denna del utgörs av
förluster.

Förslag till beslut
Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

Konsekvenser, risker och effekter av beslutet
lnga konsekvenser, risker eller effekter av beslutet.

Kostnader och finansiering
lnga kostnader.

Underlag
Bilaga : medborgarförslag-ett namnbyte.pdf
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Medborgarftirslag 2019-02-t2

Kommunledningen Ronneby Kommun.

Ett namnbvte... (det har hänt ftirr)

Bil 3 st

Tidigare hette Miljöteknik -REAB och RONVAB.

Låt oss nu inftir övergången tilt 2020-talet med allt vad den nya tiden kräver
även av oss i Ronneby, att anpassa oss till kommande allt högre miljö- och
klimatkrav. Vi skulle kunna göra det med att modernisera namnen på våra
nät- och "energi"-bolag.

Att; Göra ett namnbVte, med hiinvisning (i bil I-3) från Stockholm Exerei (ftl Fortum
Värme).

Ett namnbyte skulle bättre visa vägen både ftir våra bolag och ftir våra
kunder, mot en modern anpassning till kommande tiders krav och möilig-
heter.

Nya namnfiirslag skulle kunna vara Ronneby EXerei Nät AB och Ronneby
EXerei Säli AB. Det med hänsyn till kommande planer på solcells/solfångar-
anläggningar på f;iltet i nära anslutning (väster ut) till vårt värme-(kraft)verk
och på Angelskog.

Enl Stockholm Exergi är det inte så märkvärdigt med ett namnbyte,
-möjligtvis den politiska fiirmågan att tänka nytt och tänka rätt.

Ur Stockholm Exergis hemsida1' "Ingenting annatft)riindras. Vi behåller
sommo organisation sn ummer, odress, ban kgiro n ummer oc h postgiron ummer
som tidigare. Våra iigare och nära somarbetspsrtner ör fortfarunde
Stockholnts stctd och Fortum. "

Namnbytet skulle med fördel kunna sammanfalla med övergången till den
stora el-taxeomläggningen och uppbyggandet av det smarta elnätet som
också snart blir ett faktum även ftir oss.

N-E Mattsson fd, Blekinge EXergi
Vierydsvägen 30 R-by.
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Stockholm Exergi... fd Fortum Värme. bil l(3)

Det är vi som värmer dig och de flesta andra stockholmare när vintern
rasar utanftir ftinstret. Du känner oss redan, men du kanske inte känner
igen oss. Vi har nämligen gått och bytt namn. Vi har skaffat oss ett ftirnamn
och ett efternamn: Stockholm * Exergi. Låt oss ftirklara.

Det är vi som ger stockholmarna värme och kyla när de behöver det.
Vi har ftirsörjt staden med energi sedan 1800-talet.

Exergi

Exe rgr är mer än bara enersi. Det är exergin som står för själva
nyttan som vi skapar med energi. Som när vi återvinner energin i
stockholmarnas renade avloppsvatten för att värma ditt hem
istället för Östersjön.
Eller när vi tar vara på rester från skogsbruket för att skapa
förnybar el och värme, mitt i Stockholm.

Det är vad exergi handlar om - rätt energi, vid rätt tillf?ille, för
rätt behov. Och det är just det som är vårt jobb, för att skapa ett
varmt och hållbart Stockholm. Ännu mer nyfiken på exersi? vgn

Tillsammans med dig

Vi skulle inte finnas utan dig. Inte bara ftir att du köper vår värme eller
S!!1, utan för att du är en central del av vårt kretslopp. Det är din
soppåse, ditt avloppsvatten, ditt trädgårdsavfall och kyldisken i din lokala
matbutik som vi använder fiir att producera nyttig exergi. Och ltir att göra
Stockholm till en plats på Jorden som vi med stolthet kan lämna över titl
våra barn och barnbarn.

Uppsnappat av EXergi-Nisse

fd Blekinge EXergi. (1993-2015)

Vierydsv 30 Ronneby

l0

Lite mer om exergi... vgv
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I termodynamiken finns det två lagar: energilagen och bit2(J)

exergilagen.

Energilagen säger; att energi inte kan produceras eller fiirstöras utan
bara omvandlas.

Exergilagen säger; att exergi är den drivkraft som får allting att
ske. Exergi är arbete (ordnad rörelse) eller förmåga till arbete.
Alltså är exergi något vi måste hushålla med och nyttja på
effektivaste sättet.

Energi finns i olika former som olja, varmt vatten eller el, med olika
mycket exergi.
El är den energiform som har högst exergivärde, eftersom den kan
användas till nästan allto medan värme har mycket lägre.
Försök driva en dator eller bil med varmvatten!
Det är därftir vi hellre använder varmvatten än elektricitet ftir att värma
huso så att elen kan användas till annat.

Världenseffektivaste''g@,ärettmoderntkraftvärmeverksom
kan omvandla energin i skogsbränsle till både el och värme med en hög
verkningsgrad. I Stockholm har vi sannolikt ett av världens mest
avancerade, integrerade energisystem där vi tar vara på alla möjliga olika
former av exergi, fiir att kunna använda 3!i!! energio vid rätt tillfiille, fiir
rätt behov - dygnet runt, året runt.

Det är därfiir exergi passar så bra som namn.

Läs om fler smarta sätt att ta vara på exergi... www.goran.wall.se
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Fortum Värme byter namn till Stockholm Exerqi. 3(3)

Publicerat 3Ol1-2018.

Det nya namnet ska på ett tydligare sätt visa vad företaget bidrar med till
stockholmarna.

- Nu heter vi vad vi alltid har varit. Det är vi som ger stockholmarna värme och kyla
när de behöver det och vi iobbar med exergi, ett begrepp som betyder nyttan som
man kan skapa med energi.

Som exempelvis när vi gör både el och värme på samma gång av skogsbränsle för
att utnyttja energin i det på bästa sätt, eller när vi återvinner energin i

stockholmarnas renade avloppsvatten för att värma staden istället för Östersjön. Det
är vad exerqi handlar om - rätt enerqi. vid rätt tillfälle. för räft behov, säger
Anders Egelrud, Stockholm Exerqis vd.

Stockholm Exerqi ägs till lika delar av Stockholms stad och Fortum och kommer
fortsätta att utvecklas genom ett nära samarbete med båda ägarna. Företaget har en
strategisk roll både för Stockholms värmeforsörjning och för stadens förmåga att
infria högt ställda klimatmål. Ägarna är överens om att Stockholm Exerqi får bättre
förutsättningar genom att verka under eget namn och varumärke.

- Stockholm Exerqi kommer fortsätta vara en viktig del i Fortums globala arbete med
att skapa hållbara städer. Företaget har haft en fantastisk utveckling sedan tidigt
2000-tal och verksamheten är sedan två år inte en konsoliderad del av
Fortumkoncernen. Namnbytet är ett naturligt nästa steg, säger Per Langer,
Sverigechef Fortum.

Namnändringen medför inga andra förändringar för kunderna och stockholmarna
Stockholm Exerqi ska fortsätta att tillsammans med stockholmare, kunder och
partners använda begreppet Exergi i framtidens, hållbara Stockholm.

Stockholm ska vara en fossilbränslefri stad senast är 2040. Målet kräver att vi
tillsammans skapar innovativa lösningar för framtidens hållbara energisystem genom
att bland annat ta tillvara på överskottsenergi från stadens olika verksamheter. Detta
kommer bli avgörande för vår klimatomställning,

säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd Stockholms stad

q

(Uppsnappat 7 /2-78 av EXergi-Nisse)
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PM Medborgarförslag vattenkonsumtionen

Vem som initierar ärendet
VA-chef

Vem ska presentera ärendet
VD

Syftet med att ta upp ärendet i Miljötekniks styrelse
Svaret på medborgarförslaget skall vara forankrat i styrelsen.

Ärendet
Medborgarförslaget föreslår dels att en utredning görs för att ta reda på hur mycket vatten
varje person i Ronneby kommun förbrukar dels föreslår att Ronneby kommun sätter ett högt
målgällande vattenbesparing som mynnar ut att Ronneby kommun skall bliden bästa
vattenspararkommu nen.

Samråd

VA-chef, VD, Presidie

Motiv till ställningstagande/förslag till beslut
Att styrelsen godkänner bifogat svar på medborgarförslaget

Konsekvenser, risker och effekter av beslutet
Högre taxor

Kostnader och finansiering
Kortsiktigt påverkar det driftbudgeten VA.

Underlag
Miljötekniks yttrande
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MILJÖTEKNIK

RONNEBY MILIÖ A TEKNIK AB

Ronneby 2019-08-08

Miljötekniks yttrande: Medborgarfiirslag - vattenkonsumtionen

En utredning om hur mycket vatten vi lorbrukar per person inom kommunen

En sådan utredning går inte att genomflora. Det vi kan göra är att ta fram specifika
uppgifter om forbrukning av dricksvatten uppdelat per hushåll, per flerfamiljshus och
per verksamhet.

Att kommunen sätter ett högt mål om att minska vattenft)rbrukningen per person, ett mål som
ska göra Ronneby kommun till den bästa "vattenspararkommunen".

Denna frågeställning kan inte Ronneby Miljöteknik som Va-huvudman svara på.

a

a

Förslag till beslut:

Miljöteknik kan inte göra en utredning som visar på hur mycket vatten varje individ i

Ronneby kommun fiirbrukar.

Ronneby kommun måste svara på frågeställningen om att sätta ett mål om att minska
vattenforbrukningen.
Om Ronneby kommun sätter ett mål om att minska vattenlorbrukningen och att det
skulle lyckas så kommer det att innebära högre Va-avgifter (taxor) ftr samtliga som
ftirbrukar kommunalt dricksvatten.

a

a
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PM Medborgarförslag- bygg en pumpstation för upptagning av
åvatten

Vem som initierar ärendet
VA-chef

Vem ska presentera ärendet
VD

Syftet med att ta upp ärendet i Miljötekniks styrelse
Svaret på remissen skall vara förankrat i styrelsen.

Ärendet
Medborgarförslaget föreslår att Miljöteknik skall använda sig av åvatten istället för
dricksvatten när man akut- eller underhållsspolar sina avloppsledningsnät.

Samråd

VA-chef, Arbetsledare, Presidiet

Motiv till ställningstagande/förslag till beslut
Att styrelsen godkänner bifogat remissvar.

Konsekvenser, risker och effekter av beslutet
I nvesteringskostnader

Kostnader och finansiering
Påverkan på investeringsbudgeten

Underlag
Remissvar
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RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB

Ronneby 20 I 9-08-08

Pkt 6

Miljötekniks yttrande: Medborgarfiirslag - bygg en pumpstation ftir upptagning av
åvatten

Varftir använder Miljöteknik dricksvatten ftir att spola avlopp?

Idag använder vi en spolbil lor att kunna utflora våra arbetsuppgifter vid avloppsstopp
och underhållsspolning av vårt avloppsledningsnät.
Den spolbilen vi använder idag kan inte använda sig av ytvatten som inte filtrerats,
därav måste vi tanka bilen med dricksvatten.

Miljötekniks syn på fiirslaget - är det genomfiirbart eller ej?

Förslaget skulle kunna genomfiiras genom att ett nytt framtaget ytvattenfilter
installeras i spolbilen. Nedanstående aspekter bör dock tas hänsyn till innan beslut tas:

Hur länge håller filtret, hur fungerar filtret i skarpt läge?? Det är ingen stor kostnad for
ett filterbyte men kan komma att innebära störningar ftjr våra kunder under pågående
åtgard om filtret inte fungerar tillfredsställande. En ny spolbil kostar ca 4,5-5 Mnkr.

2. Lagstiftning, anmälningsplikt till länsstyrelsen for att ta upp ytvatten från t.ex.
Ronnebyån.

3. PFAS-problematiken, spridning, om ytvatten skalltas från Ronnebyån!

4. Vi kan använda oss av gatuenhetens tankställe vid Ronnebyån.

Förslag till beslut:

Att Miljöteknik ser över möjligheterna att spolbilen kan använda sig av ytvatten
genom att installera ett ytvattenfilter i den spolbilen som används idag.

a

a

a
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PM Försäljning av utsläppsrätter

Vem som initierar ärendet
Peter Berglin

Vem ska presentera ärendet
Peter Berglin

Syftet med att ta upp ärendet i Miljötekniks styrelse
Fatta ett nytt beslut gällande hanteringen av bolagets utsläppsrätter

Ärendet
Miljötekniks styrelse fattade 2OL8O2LS beslut om att ge VD i uppdrag att avyttra 30 000 ton till ett pris av lägst
8€/ton. Vi har nära följt kursutvecklingen och valt att awakta med försäljningen då kursutvecklingen har varit
gynnsam. Med anledning av att det har förflutit lång tid sedan det tidigare beslutet fattades och att styrelsen till
största delen är utbytt bedöms det som lämpligt att styrelsen omprövar det tidigare fattade beslutet och ger VD ett
nytt mandat att försälja utsläppsrätterna som vi förfogar över.

Samråd
Styrelsens Presidie 20190815

Motiv til I stäl ln i n gstagande/förs lag til I besl ut
Med anledning av den rådande kursen för utsläppsrätterna och den tillgång som finns i bolaget är vår bedömning att
vi borde sälja en större andel av de disponibla utsläppsrätterna för att frigöra medel som i första hand ska finansiera

åtgärder som reducerar bolagets utsläpp av växthusgaser, Ex. finansiering av byte av oljebrännare vid Sörbyverket

där vi avser att växla ut fossil olja mot biologisk olja.

Förslag till beslut
Styrelsen beslutar att ge VD befogenhet att avyttra bolagets utsläppsrätter exklusive det behov som bolaget har för
sin egen produktion.

Konsekvenser, risker och effekter av beslutet
Beslutet innebär att vifrigör medelför att kunna finansiera investeringar i bolagets verksamhet. Det finns en risk att
kursen snabbt sjunker eller möjlighet att den snabbt stiger, m.a.a. detta föreslås att försäljningen sker etappvis för
att på så vis sprida risken för att ev. träffa en svacka i kursutvecklingen.

Kostnader och finansiering
lnga kostnader.

Underlag

Bilaga: utsläppsrätter. pdf
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Yrkande Punkt 10

Utsläppsrätter
2019-08-29

Erik Ohlson foreslår att bolaget istället ftir att sälja ska skrota de utsläppsrätter som vi inte använder
oss av. Om vi säljer vidare våra outnyttjade utsläppsrätter så innebär det i praktiken att vi växlar in
framgångsrik klimatpolitik i pengar. Det är forstås inte rimligt, och rimmar dåligt med ägarens
ambitioner om att bli en kommun där dess geografiskt område inte har några nettoutsläpp av
växthusgaser är 2035. Det är en insats som skulle ha stor betydelse, både praktiskt och symoliskt.

Låt oss gå från ord till handling.

Att utreda möjligheterna att ftirverka utsläppsrätterna utan ft)rsäljning, exklusive det behov som
bolaget har ör sin egen produktion.

Att återkomma med fiorslag till styrelsen under 2019 där ambitionen är att inte sälja innevarande
utsläppsrätter utan istället ftirverka dessa.

Erik Ohlson
Vänsterpartiet
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