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Sammanträdesprotokoll nr 11 2017 
fort sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 6:e december 2017. 

Beslutande: Bengt Holm, ordförande 

Övriga 
Deltagare: 

§1 

§2 

§3 

§4 

§5 

Jesper Rehn, l :e vice ordf. 
Christer Hallberg, 2:e vice ordf. 
Nils-Erik Mattsson, ledamot 
Thomas Svensson, ledamot, 
Börje Johansson, ledamot 
Linda Lantz, ledamot 
Jens Bengtsson, ledamot 
Christer Leksell, ledamot 
Kristina Rydén, ledamot 

Peter Berglin,VD 
Cecilia Mårtensson, sekr 
Angela Kristiansson, Vision 
Jonny Pettersson, Sveriges Ingenjörer 
Marcus Svensson, Transport 
Conny Miketinac, verksamhetschef VA (§l-8) 
Patrik Ågren, verksamhetschef Fiber (§17 p3) 

Sammanträdets öppnande 
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 

N ärvaroregistrering 
Närvaro enligt ovanstående förteckning. 

Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll utses Christer Leksell. 

Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns med tillägg av ny punkt 16 avseende upptag av nytt lån 
samt tillägg av punkt under § 17 rapporter — VD rapportering. 

Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
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Verksamhetsområde/avtalskund VA 
Conny Miketinac föredrar ärendet. En extern konsult har gjort en utredning om 
hur VA-anslutningar utanför verksamhetsområde kan hanteras av bolaget. I 

utredningen föreslås att: 
- VA-anslutningar utanför verksamhetsområde hanteras via avtal från och 

med 20180101. 

Inlägg av Linda Lantz, Jens Bengtsson, Kristina Rydén, Bengt Holm, Christer 
Hallberg, Jesper Rehn, Christer Leksell, Peter Berglin och Marcus Svensson. 

Styrelsen beslutar att bolaget ska ansluta fastigheter utanför verksamhetsområde 
som avtalskunder via avtalsmall med belopp enligt gällande taxa. Avtalsmall 
bifogas (bilaga l). 

Ny VA taxa 
Conny Miketinac föredrar ärendet och redovisar förslag till införande av ny VA- 
taxa. Föreslagen taxa är baserad på Svenskt Vattens basförslag. 

Inlägg av Bengt Holm, Jesper Rehn, Christer Hallberg, Linda Lantz, Börje 
Johansson, Jesper Rehn, Christer Leksell och Kristina Rydén. 

Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta godkänna föreslagen föredragen VA-taxa att gälla från 2018-05-01, se 
bilaga 2. 

Rekrytering av underhållstekniker 
Conny Miketinac föredrar ärendet och föreslår att organisationen för VA- 
verksamheten utökas med en underhållstekniker. 

Inlägg av Peter Berglin och Linda Lantz. 

Presidiet föreslår styrelsen besluta att utöka organisationen med en 
underhållstekniker till VA verksamheten och att rekryteringen kan starta. 
Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag. 

Rekrytering av VD assistent/kundtiänst handläggare 
VD föredrar ärendet. 
Inlägg av Linda Lantz och Bengt Holm. 

Presidiet föreslår styrelsen besluta utöka organisationen med en ny befattning 
VD-assisten/kundtj änsthandläggare. 

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag. 

“.5 

(¿á
W



§10 

§11 

§12 

§13 

§14 

Sida 3 av 6 

Sammanträdesplan 2018 
VD redovisar Sammanträdesplan för nästa år. 
Inlägg av Christer Leksell, Linda Lantz, Jesper Rehn och Bengt Holm. 

Styrelsen godkänner föreslagen Sammanträdesplan, se bilaga 3. 

VD instruktion 
Arendet föredras. 

Inlägg av Christer Hallberg 

Styrelsen beslutar godkänna föredragen VD instruktion, se bilaga 4. 

Miljöpolicy 2018 
Ordförande föredrar förslag till en uppdaterad miljöpolicy. Endast små 
justeringar mot tidigare policy har gjorts. 

Styrelsen beslutar godkänna förslag till ny policy, se bilaga 5. 

Styrelsens arbetsordning 
Arendet redovisas. 

Presidiet föreslår styrelsen besluta godkänna föredragen arbetsordning för 
styrelsen, se bilaga 6. 

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag. 

Principer gällande försälining av utsläppsrätter 
VD föredrar ärendet. 
Bolaget har endast använt en liten del av tilldelade utsläppsrätter och möjlighet 
finns att sälja den del av tilldelningen som inte förväntas användas i 

verksamheten. 

Inlägg av Christer Hallberg, Nils-Erik Mattsson, Kristina Rydén, Marcus 
Svensson, Christer Leksell, Jesper Rehn och Bengt Holm. 

Presidiet föreslå styrelsen besluta att avyttra 30 000 ton utsläppsrätter. 

Kristina Rydén föreslår styrelsen besluta följande: Eftersom frågan om att sälja 
utsläppsrätter som bedöms inte komma till användning i verksamheten är av 
principiell karaktär beslutar styrelsen, i enlighet med bolagsordningen, att 
kommunfullmäktige ska beredas tillfälle att ta ställning i frågan innan beslut 
fattas. Se bilaga 7.
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Linda Lantz yrkar på votering med handuppräckning. 

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag med sex röster (Bengt Holm, Christer 
Hallberg, Christer Leksell, Thomas Svensson, Jesper Rehn och Börje 
Johansson) för presidiets förslag och fyra röster (Kristina Rydén, Linda Lantz, 
Nils-Erik Mattsson och Jens Bengtsson) för Kristina Rydéns förslag. 

Till beslutet reserverar sig Linda Lantz, Jens Bengtsson och Nils-Erik Mattsson 
med motiveringen att beslutet inte harmoniserar med tidigare beslutad 
miljöpolicy 
Till beslutet reserverar sig även Kristina Rydén enligt skrivelse, se bilaga 7. 

Organisationsförändring VA 
VD föredrar ärendet. I april 2017 beslutades om ny tillfällig organisation. 
Projekteringsavdelningen slogs ihop med VA-verksamheten. 

Inlägg av Kristina Rydén och Linda Lantz. 

Presidiet föreslår styrelsen besluta godkänna att proj ekteringsavdelningen 
återgår till sin tidigare organisatoriska placering och att en projekteringschef 
rekryteras. 

Styrelsen beslutar i enlighet med presidiets förslag. 

Upptagning av nytt lån 
Cecilia Mårtensson föredrar ärendet. 

Inlägg av Linda Lantz, Christer Leksell, Bengt Holm och Jesper Rehn. 

Ordförande frågar styrelsen om ärendet kan beslutas på sittande sammanträde. 
Styrelsen svarar enhälligt ja på frågan. 

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att upphandla nytt lån med 50 msek.
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§ 17 Rapporter 
- Ekonomi 

Cecilia Mårtensson redovisar bolagets resultat samt investeringar till och 
med oktober. 
Rapporten godkänns. 

- Lägesrapport av beställd utredning avseende VA-taxa. 
VD har erhållit förslag på uppdragskontrakt. Beslut kommer att fattas i 

KSAU den 11:e december. 
Rapporten godkänns. 

- Avstämning av verksamhet fibers arbete relativt strategiplanen. Patrik Ågren 
föredrar ärendet. 
Inlägg av Jens Bengtsson, Marcus Svensson, Linda Lantz och Christer 
Leksell. 
Rapporten godkänns. 

- VD avstämning 
VD avger rapport från bolagets verksamheter. 
Rapporten godkänns. 

ISO 14001 - VD redovisar resultatet av bolagets revision av 
miljöledningssystemet. 
Inlägg av Christer Hallberg. 
Styrelsen påpekar att bolaget gjort ett bra arbete med bolagets 
miljöledningssystem. 
Rapporten godkänns. 

Nyexploatering - VD informerar. 
Rapporten godkänns. 

Organisationsöversyn - VD informerar att under första kvartalet kommer det 
att ske en organisationsöversyn. Till hjälp för detta kommer en extern 
konsult att anlitas. 
Rapporten godkänns. 

VD informerar från möte med Bredbandsbolaget. 
Inlägg av Jesper Rehn, Linda Lantz. Christer Leksell. 
Rapporten godkänns. 
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Ovriga frågor 
Christer Hallberg ställer fråga om hur arbetsmiljöarbetet inom bolaget fungerar. 
VD rapporterar kortfattat. Ärendet kommer att tas upp på ett kommande 
sammanträde. 

Avslutning 
Ordförande tackar styrelsen och presidiet för ett utmärkt och framåtsyftande 
arbete under året och önskar alla en riktigt God Jul och ber VD att Önska 
medarbetarna detsamma. 

Christer Hallberg önskar å styrelsens vägnar ordförande en Vit och lugn jul. 

Ordförande tackar för visat intresse och engagemang och förklarar 
sammanträdet avslutat. 

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2018-02-15 kl. 13.30. 

//i /ø/ L/' VD!/V Öl C. 

Christer Leksell 
Justerande
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AVTAL 
om inkoppling till VA utanför verksamhetsområdet 

Avtalsnummer: 

Mellan Ronneby Miljö och Teknik AB (556366-1437) såsom huvudman för den allmänna VA- 
anläggningen, nedan kallad huvudmannen, och Namnl Efternamnl (XXXXXX-XXXX) och Namn2 
Efternamn2 (XXXXXX-XXXX), ägare till fastigheten Namn X:X, nedan kallad fastighetsägaren, är 
följande avtal träffat. 

§1InkoppHng 
Huvudmannen ger fastighetsägaren rätt att bruka den allmänna VA-anläggningen, oberoende av att 
fastigheten är belägen utanför den allmänna anläggningens verksamhetsområde. Fastighetens VA- 
installation får som en följd härav inkopplas till den allmänna anläggningen. Inkoppling får ske först efter 
erlagd inkopplingsavgift. 

inkoppling får ske i punkterna A (vatten) och B (spillvatten). lnkopplingspunkternas lägen framgår av 
bilaga 1. Fastighetsägaren svarar för utförande, underhåll och förnyelse av ledningar inom fastighet och 
fram till dessa inkopplingspunkter. 

§2 Avgifter 
Inkopplingsavgiften är XXX XXX kr ink moms, vilken är specificerad i bilaga 2. Fastighetsägaren skall betala 
brukningsavgifter (periodiska avgifter) enligt huvudmannens vid varje tidpunkt gällande VA-taxa, från och 
med den dag detta avtal undertecknas. 
Fastighetsägaren får inte koppla in fler byggnader utan att huvudmannen skriftligen har godkänt det. 

Vid eventuell framtida utökning av fastighetens tomtyta, våningsyta eller lägenhetsantal (efter 
huvudmannens godkännande) skall fastighetsägaren erlägga tilläggsavgift enligt huvudmannens vid varje 
tidpunkt gällande VA-taxa. 

Ãgs fastigheten av fler än en person/juridisk person, är fastighetsägarna solidariskt ansvariga för betalning 
av avgifter till huvudmannen. 

§3 Dröjsmål 
Avgifter ska betalas i enlighet med vid varje tidpunkt gällande VA-taxa. VA-huvudmannen har rätt att 
stänga av vattnet om fastighetsägaren, trots påminnelse, inte betalar sin skuld. Fastighetsägaren ges 14 
dagar att betala in avgiften från det att påminnelsen dateras. Om påminnelse måste skickas tillkommer en 
påminnelseavgift. 

§4 Användande av den allmänna VA-anläggningen 
För fastighetens inkoppling till och brukande av den allmänna VA-anläggningen gäller huvudmannens vid 
varje tidpunkt gällande allmänna bestämmelser, ABVA. 

Fastighetsägarens vatteninstallation får inte sammankopplas med privata enskilda vattentäkter. 
Om fastigheten använder anläggningen på ett för huvudmannen skadligt sätt, så kan fastighetsägaren bli 
skadeståndsskyldig för uppkomna skador. 
Om fastighetens installation har brister som verkar skadligt för huvudmannens ledningsnät får 
huvudmannen stänga av vattnet. 
Huvudmannen har rätt att brvta leveransen (tillfälligt) av vatten och mottagandet av sbillvatten om man



eventuell ekonomisk skada eller sakskada vid sådan tillfällig avstängning. Det är viktigt att fastighetsägaren 
är uppmärksam på eventuella meddelanden från huvudmannen om tillfälliga problem på huvudmannens 
spillvattenledning, så att fastighetsägaren inte fortsätter att använda sin spillvattenanläggning. Det finns då 
risk för att fastighetsägaren orsakar skada på sin fastighet genom att spillvattnet tillfälligt inte kan tas emot 
av huvudmannen. 

Om det på fastigheten bedrivs lantbruk eller djurskötsel, eller om fastighetsägaren använder 
vattenanläggningen till annat än hushållsbehov, måste ett vattenåterströmningsskydd installeras. 
Fastighetsägaren ska installera skyddet i enlighet med SS-EN 1717. Standarden tillhandahålls av 
huvudmannen. 

Rätten att bruka huvudmannens anläggning är kopplad till fastigheten. Det är ej tillåtet att låta en byggnad 
eller anläggning på en annan fastighet använda huvudmannens anläggning. 

Om fastighetsägaren bedriver verksamhet som kräver fett- eller oljeavskiljare, måste sådan installeras, och 
huvudmannen kan kräva att fastighetsägaren tar prov på utgående spillvatten för att få reda på fett- eller 
oljemängd i spillvattnet. Det är huvudmannen som bedömer om fett- eller oljeavskiljare behövs. 
Oljeavskiljare kan även krävas med stöd av miljöbalken och då ställs kravet från miljömyndigheten. 
Fastighetsägaren får under inga omständigheter låta dag-, drän- eller annat regnvatten ledas till 
spillvattenledningen. 

§5 Mätare 
vattenmätaren tillhandahålls, ägs och installeras av huvudmannen antingen i byggnad eller mätarbrunn 
max X m från kommunens förbindelsepunkt. Mätarbrunnen bekostas av fastighetsägaren och ska 
godkännas av huvudmannen. Backventiler installeras av huvudmannen i vattenmätaren och bekostas av 
fastighetsägaren. Anordning för provtagning skall installeras vid huvudmätaren. Huvudmannen kan komma 
att ålägga fastighetsägaren åtgärder för att minska svavelväteproblem om sådana uppstår, i enlighet med 
ABVA. 

§6 Avtalstid 
Detta avtal gäller tills vidare. 

§7 Avtalets uppsägning 
Fastighetsägaren får säga upp detta avtal med en uppsägningstid av sex månader. 
Huvudmannen får, likaledes med en uppsägningstid av sex månader, säga upp avtalet dels om 
fastighetsägaren i väsentligt avseende åsidosätter förpliktelse enligt avtalet såsom genom underlåtenhet 
att utan oskäligt dröjsmål betala VA-avgift, dels om VA-anläggningen ändras så att fastigheten inte utan 
olägenhet för huvudmannen kan försörjas genom VA-anläggningen. 
Upphör avtalet att gälla till följd av att huvudmannen säger upp detsamma med anledning av ändring iden 
allmänna anläggningen, är fastighetsägaren berättigad att återfå erlagd anläggningsavgiften med avdrag av 
1/30 för varje helt år som avtalet varit gällande. 
Tas fastigheten med i verksamhetsomrädet för vatten och/eller spillvatten upphör detta avtal att gälla den 
dag som beslutet vunnit laga kraft. Återbetalning av inkopplingsavgiften görs då i enlighet med tredje 
stycket.



§8 Överlåtelse av fastighet 
Vid överlåtelse av fastigheten är fastighetsägaren skyldig att anmäla överlåtelsen till huvudmannen i god tid 
innan överlåtelsedatumet och till den tillträdande fastighetsägaren överlåta sina rättigheter och 
skyldigheter enligt detta avtal. Huvudmannen tillhandhåller en blankett som ska användas vid ägarbyte, där 
avträdande och tillträdande fastighetsägare undertecknar att detta avtal är överlåtet och där det framgår 
vad mätarställningen är på avträdes- och tillträdesdagen. 

Detta avtal är upprättat i tvâ likalydande exemplar av vilka vardera parten tagit var sitt. 

Ronneby den Ronneby den 

Conny Miketinac, VA-chef Namnl Efternamnl 

Ronneby den 

Namn2 EfternamnZ
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VA-taxa Ronneby 
kommun



TAXA 
für Ronneby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
Antagen av kommunfullmäktige den 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Ronneby Miljöteknik. 
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Ronneby Miljöteknik. 

§ 1 

För att täcka nödvändiga kostnader för Ronneby kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§en om allmänna vattentjänster 
(2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som 
ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i 

lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

§2 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

§3 
I dessa taxeföreskrifter avses med 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas for bostadsändamål. Med bostads-fastighet jämställs 
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov 
avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 
användarsynpunkt. 
Exempel på sådana byggnader är: 
Kontor Förvaltning Stormarknader 
Butiker Utställningslokaler Sporthallar 
Hotell Restauranger 
Hantverk Småindustri 
Utbildning Sjukvård 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte 
enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte 
ännu bebyggts. 

Campingfastighet: fastighet som enligt beviljat bygglov och tillstånd är avsett för 
campingändamål.



Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. 
I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas 
varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en 
lägenhet. 
För campingfastigheter räknas varje campingstuga som har eget kök eller tillgång till 
kök, och som är ansluten till V och S, som en lägenhet. För campingplatser med egen 
anslutning till V och S räknas 2 platser som en lägenhet. För övriga campingplatser och 
campingstugor, utan egen anslutning till V och S, räknas 4 uppställningsplatser eller 
stugor som en lägenhet. För övriga byggnader, exempelvis gemensam servicebyggnad 
och receptionsbyggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt 
svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet. 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) 
redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark 
som i övrigt motsvarar sådan mark. 

§ 4 

4:1 „AYgift tasnattetid!engdazyartgivttta äansiamâlâe, „ A. ___,___,*_ w ‚ 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, Vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från Ja Ja 
fastighet 

Dg, dagvattenavlopp från allmän 
A 

Ja Ja 
i 

platsmark Ï 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvud- 
mannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om 
förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta. 
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster 
angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av 
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om 
allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 
avgiftsskyldighet inträder.



Anläggningsavgifter (§§ 5-13) 
Avgifter för allmänna vattentjiinster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 
§ 5 
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet, samt campingfastighet skall 
erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår I>er.fastigh5=t_m.e.d.= _ 

Utan moms 
i 

Med moms 
a) en avgift avseende framdragning av 

varje uppsättning servisledningar till 
- förbindelsepunkter fór V, S och Df 50 000 kr 62 500 kr 

b) 
¿ 

en avgift avseende upprättande av varje 
' uppsättning fórbindelsepunkter för V, S 
och Df, 50 000 kr 62 500 kr 

c) 
v 

en avgift per m2 tomtyta 60,38 kr 75,48 kr
i 

d) en avgift per lägenhet 20 758 kr 25 948 kr 

e)* en grundavgift för bortledande av 
Df, om bortledande av dagvatten sker 
utan att förbindelsepunkt för

' 

Df upprättats. 5 17 500 kr 21 875 kr 
* Avgift enligt 55.15) tas ej ut foni avgift images" för b1eh11g11s.111a) och b). I det fàll avgift 
enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter 
enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta 
eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter 
fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas 
bruttoarea (BTA). 
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 
enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan 
av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). 
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den 
mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 

8.2. 

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller 
efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelse- 
punkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).



5.6 Ôkas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 e) för tillkommande tomtyta 
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven 
bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande 
lägenhet. 

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e). 

§6 
6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

Argiftuüu?gärnafastghstccmed:dett__ 
Utan moms 

i 

Med moms 
A A 

a) t 
en avgift avseende framdragning av 

i varje uppsättning servisledningar till 
v förbindelsepunkter för V, S och Df 50 000 kr 62 500 kr 

- b) en avgift avseende upprättande av 
varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df 50 000 kr 62 500 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta 
106,63 kr 133,29 kr 

d)* en grundavgift fôr bortledande av Df,
I 

g 

om bortledande av dagvatten sker utan î 

i att forbindelsepunkt för Df upprättats. 17 500 kr 21 875 kr 
i* Avgiftlenligt 6.1 d) tas ej Zutolmzavgift uttages för Dfenligt6.l a) och b). 1 det fall avgift 
enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam for två eller flera fastigheter, fördelas avgifter 
enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt forrättningskarta, nybyggnadskarta 
eller annan karta som huvudmannen godkänner. 

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande 
av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte 
utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och 
resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.



Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag 
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § 
räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare fdrbindelsepunkter 
skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b). 

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande 
tomtyta som härrör från fastighet for vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut 
erlagd. 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 

§ 7 
7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 

Avgift_ utgår per fastighet medía __ ____ 
Annanfastighet 

y 

Bostadsjfttfstiglzüet
i 

i 

och
i 

i ¿ 

campingfastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100% Í 6.1 a) 100% 

z 

Avgift per uppsättning 
i 

5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 
FP 
Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 70% 

- Lägenhetsavgift 5.1 d) 
i 

0% - 

Grundavgift för Df, om 5.1 e) 100% 6.1 d) 100% 
FP för Df inte upprättats 

Avgifeeæfiaæ-ær u:a%0y¢1;¢;;01p;¢¢ea:am11 gÿgiäî 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) 
och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men forbindelsepunkt 
för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket. 

7-2 Bebyggs. obebyggd fhstighfiskall 1er1%ig_ga§_1r¢s_t¢r'c_1:1_c19 W

~ 

Bostadsfastighet 
¿ 

Annan fastighet 
v 

och 
1

ï 

campingfastiglzet
_ 

Tomtyteavgift 5.1 c) >'<) 6.1 c) 30% 
Lägenhetsavgift 5.1 d) 

V 

100% - 

Avgifticfna 0211110190002; i‘pfóïzéfiifiáí/ÍúÏaQgíñÏ 

* Bebyggs bostadsfastighet och campingfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c), om 
föreskriften i 5.3 andra stycket så medger.



§ 8 
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas 
reducerade aYg_ift9r5enligt,fiilian$!9= 

5 i 

Avgifter för firamdragen servisledning 

En ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 
v* — r — r — r — i — r —__ ÿ ‚W _, .r 7-77 W", ‚ ,,\,,_ _ _ ____A_ _‚ „„‚_ ___,____ __ÿ_ ______,,,‘, __,___ 

Två ledningar 
Í 

85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 
Tre ledningar 

j 
100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Avgiñâröiövrigtäoö T7 VT 7T i 

V 
H ¡Si ü bj” iDg i 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30% 50% 20% — 

“¿atykgggïá 555555.175575WVMÆÉŒÀW“ 
soÿîî 

M 
kC1W5251<§<)/0‘ 

§Légé£.1;i§;@i5%£ 
w ?._\4W_k5..Y1(ci) mM_§o7yf«s‘6<% ;i 

- 
#2w0%“ 

i 

(iirundavgiftiljf-utñan 
i 

1;) 
W i i fl fi 

ÏAvgiftperuppsättning FP 6.1b) 30% 
t_ 

50% 20% - 

Îfomtyteàÿgiñ" 
' “ ’“"““"6‘;1C) ’ 355O*%5*’j"5555‘O*%‘ " eeeeee eeeeee 

kàrunaavgiftbîfiltah FP 
N i 

.För avgiftsátidátnåiétötitás' endastfenavmavgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 
b) respektive 6.1 d). 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare 
förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a) 
respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed 
blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 
servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8. l, erläggas en etableringsavgift om 
50 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader 
till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.



§ 9 
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
anläggningsavgift. 

.Avgift uÿgärîmçd: 3 p. _ 

en avgift per m2 allmän platsmark for 
anordnande av dagvattenbortledning Utan moms Med moms 
Väghâllare 

g 

123,33 kr 154,16 kr 

Icke väghållare 34,53 kr 
' 

43,16 kr 

§ 10 
Avgifter enligt §§ 5-9 är baserade på Entreprenadindex E84 Litt 322 för Oktober 2017. 
När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, 
dock inte oftare än en gång årligen. 

§ 11 Om for viss eller vissa fastigheter kostnaden for att förse fastigheterna med vatten och 
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet 
i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt 
antagen särtaxa. 
Är det inte skäligt att for viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-8 fâr huvudmannen i 

stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 

§ 12 
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentj änster skall en anläggningsavgift fördelas på 
årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är 
betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om 
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § 
räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den 
första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall 
erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2. 

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 
förhållande meddelats eller ändrat förhållande -t ex ökning av tomtyta - inträtt utan att 
bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till 
huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna 
anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit 
sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.



§ 13 
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen 
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt 
nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen 
överenskomna kostnader härför. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig 
och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta 
dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som beñnns skäligt med hänsyn 
till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 
servisledningens allmänna del. 

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge 
än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns 
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.



Brukningsavgifter (§§ 14-22) 
Avgifter för allmänna vattentjtinster iir belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 14 
14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

AVgiftytgiir..I2s?I@s;tig11.<1,:n,e_c!3-, 

Utan moms Med moms
M 

a) en fast avgift per âr 2 125 kr 2 656 kr 

Î b) Q 
en avgift per m3 levererat vatten 21,23 kr 26,53 kr 

c) en avgift per år och lägenhet för 
bostadsfastighet och därmed jämställd 

. fastighet samt campingfastighet 982 kr 1 227 kr 

d) en avgift per år och varje påbörjat 
100-tal m2 tomtyta för annan fastighet 221,86 kr 277,33 kr 

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 
avgifterna. 

P9112194? avgiftâäákall_ §15T_Yid_.¢F1§8z%?§£5¥ I9§P9HiYFL5iT}$i€1LT§,1.3 

¿ 

V s “A7377” ;g- M 
Fastavgift f14.la) 

' 30% 
Í 

40% 27% 3% 
Avgift per m3 14.1 b) 

i 

45% 
i î 

‘Avgift per lägenhet Ï 14.1 c) 

Z 

¿cogí 746% i 

.Avgift efter torntyta 
H I 

14.1 d) 

i i 

i 

i 

236% 
l W 

»Avgifterna är uttrycktai procent av fall avgift:
i 

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 
fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenfdrbrukningen 
tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en 
antagen förbrukning om 150 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 
50 m3/liigenhet och år för fritidsbostad. 

14.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, 
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. 

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med 
ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till 
närmaste hela krontal. 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.



14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt 
att uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens va- 
nämnd. 

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, 
skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad 
som framgår av § 18. 

14.8 Fôr spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvatten- 
ledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 55 % av avgiften enligt 14.1 b). 

§ 15 
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
brukningsavgift. 

Avgift utgår mtetdsn _ 
en avgift per m2 allmän platsmark fór 
bortledande av dagvatten Utan moms Med moms 

— Väghâllare 0,79 kr 0,99 kr 

Icke väghållare 0,26 kr 0,33 kr 

§ 16 
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd 
eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för 
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande 
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen 
och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter 
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängdema vatten och spillvatten är avsevärd.

lO



§ 17 
Fôr obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a). 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta 
.avgiften fällande avgifterïskal!därvîdflrläggaâ för rçspcktiye änçglamålr H 

V 
z 

S Df Dg 
Fastavgift §14.1a) 

¿ 

30%; 4o%î 27% 3%§ 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

§ 18 
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan 
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följ ande avgifter: 

Utan moms Med moms 
Nedtagning av vattenmätare 644 kr 805 kr 

iixjgfisiätigfiiiäigi}; 1§;£{;};;}1;{{;}21111111 
W 7 7 7 

7644 i; 805 kr 

Avstängning avivattentillförsel 
H 77 U 7 

kr 805 
1P§1s1éipfi1é1§11§at{ér1fi11f6fé1é1111111111111 

77 7 77 i 

644kr 805kr 
644k7r 

‘ s 

„s; 
strypbricka i Vattenmätare 

1Ur11ders1<’5kni1n1gév11vé1t;:11fn1éfi$r1e 
7 77795757147777

7 

iifiärigäiviesiifiäisiäigii 
i“ i i 77 

57177371; 
V“ 1_11éH,1§;£111‘11 

,,S6nderfr1;Sefi,;héfia,r 
__ ‚. ‚ m .. _ 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 
tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. 

§ 19 Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet 
i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt 
antagen särtaxa. 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-17 får huvudmannen 
i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek.

ll



§ 20 
Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, varannan månad eller 
årsvis, enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på 
grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller 
annan grund som anges i §§ 14 och 16. 
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle 
skett. 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig 
förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte 
ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

§ 21 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild 
åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma 
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 22 
Avgifter enligt §§ 14-18 är baserade på Entreprenadindex E84 Litt 322 for oktober 
2017. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen 
därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 

TAXANS INFÖRANDE 

§ 23 
Denna taxa träder i kraft 2018-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7 
samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i 

fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter 
den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

2-'c>'<>': 

Mâl som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och 
tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om 
allmänna vattentjänster.

12



Ronneby fôrslag till anläggningstaxa 

Jämförelse taxa 2015 och föreslagen anläggningstaxa, 100 % tfickningsgrad 
Nuvarande taxa (kr ex moms) Föreslagen ny taxa (kr ex moms) 

VA Strategi 

Ähzlamål VSD/Dg VS S V VSD/‘Dg VS .S V 
Typhus A, 1 lgh, 800 m’ ty 190 597 142 840 95 299 95 299 169 062 137 750 94 531 70 719 
Villa 1 000m’ ty ‚ 1 lgh 190 597 142 840 95 299 95 299 181 138 147 410 100 569 74 341 
Villa 2 000m’ ty , 1 lgh 190 597 142 840 95 299 95 299 241 518 195 714 130 759 92 455 
Villa 3 100m’ ty , 1 lgh 190 597 142 840 95 299 95 299 241 516 198 213 140 758 112 381 
Typhus B, 15 lgh, 800m’ ty 313 790 175 760 87 880 87 880 459 674 370 239 239 837 157 902 
Flerbostadshus 20 lgh, 3 200 m2 ty 411 840 224 785 112 393 112 393 708 376 569 201 364 188 232 513 
Kontor (1000 m2), 3000 m2 ty 439 190 238 460 119 230 119 230 426 446 343 657 223 223 147 934 
Hande1 (145 m2), 750 m2 ty 178 415 108 073 54 036 54 036 166 043 135 334 93 022 69 813 
Handel (2500 m2), 5000 m2 ty 710 230 361 378 180 689 180 689 754 786 606 329 387 393 246 436 

Förändring mot nuvarande taxa Förändring i kr 
Ähdanzål VSD/Dg VS s V VSD/Dg VS s V 
Typhus A, 1 lgh, 800 m’ ty -11% -4% —1% -26% -21 535 —5 091 -768 -24 580 
Villa 1 000m’ ty , l lgh -5% 3% 6% -22% -9 459 4 570 5 270 -20 957 
Villa 2 000m’ ty , 1 lgh 27% 37% 37% —3% 50 921 52 874 35 460 -2 843 
Villa 3 100m’ ty , 1 lgh 27% 39% 48% 18% 50 919 55 373 45 459 17 082 
Typhus B, 15 lgh, 800m’ ty 46% 111% 173% 80% 145 884 194 479 151 957 70 022 
Flerbostadshus 20 lgh, 3 200 m2 ty 72% 153% 224% 107% 296 536 344 416 251 796 120 120 
Kontor (1000 m2), 3000 m2 ty -3% 44% 87% 24% -12 744 105 197 103 993 28 704 
Handel (145 m2), 750 m2 ty -7% 25% 72% 29% -12 372 27 262 38 985 15 777 
Handel (2500 m2), 5000 m2 ty 6% 68% 114% 36% 44 556 244 951 206 704 65 747 

VA Strategi Sverige 201 7-05-03
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M I E I K Certifierad 

ISO 14001~ RONNEBY MILJÖ a TEKNIK AB 

Ronneby Miljö & Teknik AB (RMT) samt Ronneby Miljöteknik Energi AB (RME) 
Förslag till 

Sammanträdesplan för år 20 I 8 

Presidium Styrelse 
Torsdagar Torsdagar 

8 februari kl 09.00 RMT, RME IS februari k! !3.30 RMT, RME 

22 mars kl 09.00 RMT 5 april kl |3.30 RMT 
24 maj kl 09.00 RMT, RME 7 juni kl |3.30 RMT, RME 

I6 augusti kI 09.00 reservmöte 30 augusti kl l3.30 reservmöte 

I3 september kl 09.00 RMT, RME 27 september k! |3.30 RMT, RME 

l l oktober kl 09.00 RMT 25 oktober kl |3.30 RMT 

22 november k! 09.00 RMT 6 december kl l2.00 RMT



RONNEBY MILJÖ OCH TEKNIK AB OCH RONNEBY 
MILJOTEKNIK ENERGI AB 

VD-instruktion Beslutad av styrelsen 20lé—4©~2—77—i2-U6. 

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning. Den verkställande direktören skall 
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. 

Styrelsen för Ronneby Miljö och Teknik AB meddelar med denna instruktion riktlinjer och 
anvisningar för verkställande direktören för utövande av den löpande förvaltningen samt 
VD-uppgifter för styrelsearbetet i övrigt. 

Styrelsen fastställer för varje år en budget för bolaget. Inom denna har VD beslutanderätt om 
annat inte framgår nedan. 

Nedan anges de ärenden som VD skall underställa styrelsen för beslut: 
o Omdisponering fôr investeringar överstigande 20 ;Ebasbelopp inom antagen 

igyggrinusbudget. 

o Beslut om avtal med leverantörer vars varaktighet sträcker sig längre än fem år 

o Beslut om köp och försäljning av fast egendom över 3 grgbasbelopp. 

o Beslut om bildande, förvärv eller avyttrande av dotterbolag och förvärv eller avyttrande av 
aktier eller andelar i andra företag. 

o Beslut om väsentliga ändringar i bolagets försäkringsskydd. 

o Beslut om ingående och uppsägning av för bolaget verksamhetsfrämmande avtal. 

o Beslut som väsentligt avviker från koncernmoderns eller bolagets policy. 

o Beslut i andra frågor som kan antas ha väsentlig ekonomisk eller principiell betydelse 
för bolagets verksamhet. 

a Beslut om nya krediter. 
o I“<'3rii11-:1ri:ma1‘i l7(>laue1s omLmistign_. 

Beslut som tagits av VD när styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet for 
bolagets verksamhet skall rapporteras till styrelsen vid närmast följande sammanträde. Vid 
denna typ av beslut skall VD dock om möjligt samråda med ordföranden och/eller 1:e vice 
ordföranden och/eller 2:e vice ordföranden.



Deltagande i styrelsens arbete 

Det åligger VD att inför styrelsesammanträden sammanställa relevant inforrnations- och 
beslutsunderlag, lämna förslag till dagordning och föredragningslista samt ombesörja att 
Sammanträdesprotokoll delges ledamöterna. 

VD, eller i enskilt ärende annan person som fått delegation av VD, skall vara föredragande 
vid sammanträden och därvid lämna motiverade förslag till beslut. 

Det åligger VD att förse ledamöter med den information som behövs för fullgörande av 
styrelsens ansvar att följa bolagets ställning, likviditet och utveckling. Därutöver skall VD 
fullgöra den rapporteringsskyldighet avseende bolagets ekonomiska förhållanden som följer 
av instruktionen avseende ekonomisk rapportering. 

VD ansvarar för att bolagets policy och riktlinjer hannoniseras med koncernens. 
VD ansvarar för löneförhandling och tecknar avtal. Där så krävs tillsammans med ordförande.



040.10.101 
Giltig frân 2016-4;-£-947_~_l 

l 4, 
S’ 

Miljöpolicy 

Ronneby Miljö & Teknik AB skall med beprövad och ny teknik ligga i 

utvecklingens framkant inom miljöområdet med kretsloppstänkande och 
energieffektivitet som grund för en långsiktigt hållbar fossilbränslefri kommun. 

o Vi arbetar med en helhetssyn, förebyggande åtgärder och ständiga 
förbättringar for att minska påverkan på miljön. 

o Vi utbildar, informerar och inspirerar våra medarbetare och kunder till att 
aktivt främja miljön i det dagliga livet. 

o Vi ställer milj Ökrav på våra leverantörer och hittar tillsammans lösningar 
som minimerar miljöpåverkan. 

o Vi ställer höga miljö- och effektivitetskrav på vårt eget arbete och våra 
samverkande entreprenörer. 

o Vi utför riskbedömningar av milj ökonsekvenserna samt utvärderar dem 
såväl i det dagliga arbetet som inför större projekt. 

o Vi söker ny kunskap om miljöeffekter i samband med produktion och 
distribution samt stöder forskning och utveckling inom området. 

o Vi strävar efter att förhindra föroreningar, effektivisera och minimera 
transporter, minimera användning av fossila bränslen. 

o Vi arbetar aktivt för avfallsminskning, återanvändning och återvinning. 
o Vi har som mål att överträffa kraven i lagar och förordningar och övriga 

bestämmelser. 

o Vi utvärderar och omprövar milj öpolicyn en gång om året och håller den 
tillgänglig for allmänheten. 

Fastställd att gälla från 4+%eeembe+}f91§6 december 2017 «av Miljötekniks styrelse 

J*›5H?1.*v*-:\Åi-Å&:H›Hv'Inuit?? [.icr‘<r[!;z~



fåilaját É 

Arbetsordning 
fôr 
RONNEBY MILJÖ OCH TEKNIK AB:S STYRELSE och 
RONNEBY MILJ ÖTEKN IK ENERGI AB:S STYRELSE 

Antagen av styrelsen den 2O1é'~JrQ—2—?7_—1 2-06. 

1. Allmänt 
Arbetsordningen utgör ett komplement till aktiebolagslagens och kommunal- 
lagens bestämmelser, bolagsordningen och utfärdade ägardirektiv. Översyn av 
arbetsordningen skall ske en gång per år. 

Arbetsordningen skall genom ordförandens försorg delges varje ledamot, VD 
och revisorerna. 

2. Sammanträden 
Efter ordinarie bolagsstämma året efter valår skall styrelsen hålla konstituerande 
sammanträde. Därvid skall följande ärenden upptas: 
o Information 0m kommunfullmäktiges val 
o Utseende av firmatecknare 
o Andra ärenden som skall upptas bestämmelser i ägardirektiv, 

lämnade delårsrapporter mm. 

Vid styrelsens ordinarie sammanträden skall följande återkommande ärenden 
behandlas: 
o Ekonomisk rapport enligt punkt 5 
o F râgor som skall underställas styrelsen för beslut i enlighet med VD- 

instruktion 
o VD-rapporter 
o Óvriga frâgor. 

I samband med bokslutsarbetet skall under årets tre första månader därutöver 
följande behandlas: 
o Godkännande av årsredovisning 
o Genomgång av revisorsrapport/granskningsrapport 

Förslag till disposition av årets resultat 
o Fördelning av koncernbidraget mellan verksamhetsgrenarna 

Senast vid årets sista sammanträde skall beslut fattas om budget för nästkom- 
mande år. 
Extra styrelsesammanträden skall hållas för överläggningar och beslut som 
måste avgöras innan ordinarie sammanträde äger rum.



Styrelsesammanträde kan hållas som telefonsammanträde. Protokoll skall föras 
på vanligt sätt 
Sammanträden per capsulam kan hållas enligt följ ande: 
o Protokoll med fôrslag till beslut cirkuleras eller sänds till samtliga 

styrelseledamöter samt till de fackliga representantema. 
o Protokollet skall undertecknas av ledamöterna. 
o Fôrutsättning fôr per capsulambeslut är att samtliga ledamöter biträder 

fattade beslut. 

Ordförande skall senast en vecka före styrelsesammanträdet kalla samtliga 
ledamöter och fackliga företrädare till sammanträde. Kallelsen skall förutom 
dagordning om möjligt innehålla underlag för beslut och i före- 
kommande fall rapporter. Underlag kan i vissa fall utsändas vid en senare 
tidpunkt, det är dock viktigt att ledamöterna får tillfälle att ta del av besluts- 
underlaget i god tid före sammanträde. 

Dagordning upprättas av styrelsens ordförande efter förslag av VD. 

Vid extra styrelsesammanträden skall ordförande om möjligt översända 
underlag med förslag till beslut senast tre dagar före extra sammanträde. 

Styrelsens ordförande ansvarar för att det vid varje sammanträde förs protokoll 
Av protokollet skall framgå: 

o Vilka som är närvarande eller tillkommer eller lämnar under sammanträdet. 
o Alla yrkanden skall redovisas i protokollet. 
o Fattade beslut- med reservationer. 
o Underlag som kan antas ha varit av betydelse för beslutet, skriftligt eller 

muntligt underlag. 

Protokollet skall undertecknas av protokollföraren och justeras snarast möjligt 
efter upprättandet av ordföranden och justerare som utsetts vid sammanträdet. 

VD ansvarar för att kopior av protokollen med bilagor efter justering översänds 
till samtliga ledamöter. 

Ordförande vid sammanträden är, i nämnd ordning, styrelsens ordförande, 
1 :e vice ordförande, 2:e vice 0rdf6rande:eHe¥~e!en4eeia+ne{LseH¢rLéiHgs‘!ra+%1%i-E 
med4em—}%e;er+el+;eH,—e1ler den styrelsen bestämmer. 

Revisorerna skall inbj udas att vara närvarande vid sammanträde om det behövs 
för bedömning av bolagets ställning. Därutöver bör revisorerna vara närvarande 
i samband med godkännande och underskrift av bolagets årsredovisning.



Arbetsfördelning i styrelsen 
Ordförande håller kontakt med VD och följ er bolagets utveckling och samråder i 

strategiska frågor samt ser till att ledamöter genom VDn:s försorg fortlöpande 
får den information som behövs för att kunna följa bolagets ställning, ekono- 
miska planering och utveckling. Vidare skall styrelsens ordförande vara ord- 
förande på sammanträden, samt ansvara för dagordning och föredragningslista. 
Det ankommer även på ordförande att se till att handläggningen av 
styrelseärenden inte sker i strid med bestämmelserna i aktiebolagslagen, 
kommunallagen, bolagsordningen samt av ägaren antagna ägardirektiv. Det 
åligger ordförande att frågor av principiell beskaffenhet eller förändringar 
överstigande lO % av investeringsbudgeten underställs kommunfullmäktige för 
yttrande. l övrigt gäller ägardirektiven. 

Det åligger varje styrelseledamot att vara väl förberedd och insatt i besluts- 
underlaget före beslut. 

Kommunala bolag skall iaktta bestämmelserna om offentlighet och sekretess. 
All information som lämnas till styrelsens ledamöter och alla dokument som rör 
styrelsens arbete skall vid begäran av tredje person om utlämnande sekretess- 
prövas av styrelsens ordförande i samråd med bolagets VD. 

Beslut om offentliggörande av styrelsebeslut skall fattas av ordförande i samråd 
med VD. Styrelseledamöter skall skyndsamt och på lämpligt sätt informeras om 
pressmeddelande mm. 

Bolaget företräds mot massmedia av ordförande och VD eller den VD utser i sitt 
ställe ur ledningsgruppen 

Styrelsens presidium 
Presidiet utgörs av ordförande, lze vice ordförande och 2:e vice ordförande. 

Presidiet samråder vid behov med kommunstyrelsens arbetsutskott om 
personalpolitik och lönesättning. 

Anställningsvillkor för VD regleras i avtal och skall för dess giltighet fastställas 
av styrelsen. Ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande företräder styrelsen vid 
förhandling med VD. 

Ekonomisk rapportering 
Verkställande direktören skall tillse att styrelsen löpande erhåller rapportering 
om utvecklingen av bolagets verksamhet, däribland utvecklingen av bolagets 
resultat, ställning och likviditet samt information om viktiga händelser, såsom 
exempelvis uppkomna tvister av betydelse, uppsägning av för bolaget viktigare 
avtal, inställelse av betalningar eller uppkomst av annan obeståndssituation hos 
viktigare kund hos bolaget samt, då behov föreligger mellan styrelsens möten, 
rapportera direkt till styrelsens ordförande. Rapporteringen skall vara av sådan 
beskaffenhet att styrelsen tillåts göra en välgrundad bedömning.



Om vi väljer att sälja värt överskott av de gratistilldelade utsläppsrätterna 
betyder det att andra inom utsläppshandeln kan öka sina utsläpp i motsvarande 
grad, vilken innebär att klimatnyttan av de låga utsläppen i vårt fjärrvärmeverk 
elimineras. Om utsläppsrätterna annulleras minskas koldioxidutsläppen till en 
låg kostnad och det överensstämmer med både kommunens och bolagets 
miljöpolicys. 

Jag föreslår styrelsen besluta följande: 

Eftersom frågan om att sälja utsläppsrätter som bedöms inte komma till 
användning i verksamheten är av principiell karaktär beslutar styrelsen, i 

enlighet med bolagsordningen, att kommunfullmäktige ska beredas 
tillfälle att ta ställning i frågan innan beslut fattas. 

Om styrelsen fattar beslut att ge VD mandat att försälja icke använda 
utsläppsrätter reserverar jag mig mot beslutet. 

2017-12-06 

Kristina ydén


