
Sammanträdesprotokoll nr 4 2011 

fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 14 april 2011. 

 

Beslutande: Hans Häll, ordf 

Lars Svensson 

Lennart Johansson 

Christoffer Laz 

Nils-Erik Mattsson 

Göthe Erlandsson 

Bengt Holm 

Eivor Hansson, ers. 

Tommy Arvidsson, ers. 

Oscar Revoledo, ers. 

Sven-Erik Fällgren, ers. 

 

Övriga Ann-Margret Pfeifer 

Deltagare: Rolf Johansson, SKTF 

 Hans Nilsson, VD 

 Lena Nilsson, Sekr. 

 

§ 1  Sammanträdets öppnande 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna, och förklarade sammanträdet 

öppnat.  

 

§ 2 Val av justeringsman 

 Till att justera dagens protokoll utsågs Nils-Erik Mattsson. 

 

§ 3 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes. 

 

§ 4 Föregående protokoll 

§ 7. Anbudsförfrågan angående renhållningstjänsterna har skickats ut och 

kommer att utvärderas efter anbudstidens slut. 

 

§ 8. Lån är upphandlat enligt följande: 

25 Mkr hos Handelsbanken till ränta stibor 3 mån med 0,19 punkters tillägg och 

med en kapitalbindning på 1 år. 

25 Mkr hos Kommuninvest på 3 år och med fast ränta 3.83 %. 

 

§ 13. Nils-Erik Mattsson lämnar in skriftlig kommentar till Miljötekniks 

protokoll per 2011-02-24. Detta överlämnas till presidiet och tas eventuellt upp 

på nästa styrelsemöte. 

 

§ 14. Diskussioner pågår mellan Miljötekniks ägare och Cascade angående 

planerna att Miljöteknik ska investera i en panna med placering hos Cascade. 

 

Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 

 

 

 



§ 5 Omdisponering av investeringsbudget Renhållningen. (Gasledning) 

Enligt tillståndet för Angelskog är Miljöteknik skyldiga att ta hand om eventuell 

gas som bildas i tippen. Investeringen för att få en fungerade gasanläggning  

beräknas till ca 2,5 Mkr. Dessa finns inte med i renhållningens 

investeringsbudget för 2011. En slambil som är upptagen i 2011 års budget blir 

inte aktuell att införskaffa under året. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att omdisponera investeringsmedel från slambil till 

gasanläggning. 

Styrelsen godkände förslaget. 

  

§ 6 Justering av verksamhetsområde VA 

De områden, enligt bifogad bilaga, som föreslås införlivade i VA-

verksamhetsområden är privata utbyggnader. När dessa områden tas över av 

Miljöteknik måste de in i VA-verksamhetsområdena. Miljöteknik har delegation 

från KF att göra mindre justeringar av VA-verksamhetsområdena. Samtliga 

föreslagna utbyggnader är övertagna av Miljöteknik.  

 

Presidiet föreslår styrelsen att införliva de områden som redovisas i bifogad 

bilaga i verksamhetsområde för vatten och spillvatten. 

 

Styrelsen godkände förslaget. 

 

§ 7 Rapporter 

VD redovisade och kommenterade resultatet  t o m mars månad för varje 

verksamhet samt för företaget som helhet. 

Rapporten godkändes. 

 

  ___________ 

 

KF har gett Miljöteknik i uppdrag att undersöka förutsättningarna för timvis 

redovisning av mätvärden inom elnät. Energimyndigheten har efter direktiv från 

regeringen tagit fram förslag till timvis elmätning som bl. a. säger att de som 

förbrukar mer än 8000 kWh per år skall ha möjlighet till timvis mätavläsning 

inom 1,5 år efter regeringsbeslutet. Elnäts branschorganisation Svensk Energi 

har yttrat sig över förslaget och anser bl a att längre tid behövs och föreslår 3 år.  

 

Miljöteknik har svarat KF att vi följer resonemanget mellan myndighet och 

Svensk Energi och när det kommer definitiva myndighetsdirektiv kommer vi att 

anpassa oss till dessa. Eventuellt kommer nya mätare att erfordras och än vet vi 

inte kostnaden för dessa. KSAU har tackat för svaret. 

 

Nils-Erik Mattsson lämnar in skrivelse med synpunkter på Miljötekniks svar till 

KF angående införandet av timmätning. Denna skall behandlas av presidiet. 

 

Rapporten godkändes. 

 

  ____________ 

 

 

 



Miljötekniks styrelse har enligt uppdrag lämnat skrivelse till KSAU med förslag 

till åtgärder om hur Elnäts obeskattade reserver skulle kunna användas för 

investering i förnyelsebara energikällor. Skrivelsen  återremitterades till 

Miljöteknik. KSAU vill ha mer konkreta förslag på investeringsobjekt. VD 

informerade om att vi undersöker möjliga projekt och är observanta om något 

dyker upp som verkar intressant. KSAU meddelade att de inte är emot om vi 

behöver bilda elhandelsbolag. 

Ordföranden föreslår att frågan hänskjuts till den kommande framtidsgruppen. 

 

Rapporten godkändes. 

   __________ 

 

  § 8 Övriga frågor 

Nils-Erik Mattsson lämnar skrivelse angående att sätta upp laddningsstolpar 

längs E22 och på uppehållsparkeringar för turister.  

 

Miljöteknik har inte ännu blivit tillfrågade om att sätta upp sådana stolpar, men 

har ändå gjort förfrågan om pris och det landar på ca 25000 kr per stolpe. 

Angränsande kommuner sätter upp sådana stolpar och det är troligtvis på gång 

även i Ronneby kommun. 

   __________ 

 

Ann-Margret Pfeifer ställer frågan när vattentornet skall målas. VD svarade att 

upphandling är på gång. Arbetet har försenats p g a att vid första upphandlingen 

ingick byte av utvändig plåt och det visade sig vara för dyrt och inte nödvändigt 

varför den nya upphandlingen endast avser målning och belysning. 

 

  ___________ 

 

Nils-Erik Mattsson påminde om att antalet producerade kWh i 

solcellsanläggningarna skulle redovisas på vår hemsida. Detta kommer att 

ombesörjas. 

   ___________ 

 

Lennart Johansson frågade om aviserade vattenprover för att kolla 

bakteriehalten gjorts. VD svarade att eftersom vi tar grundvatten och inte 

ytvatten anses det inte troligt att det finns några bakterier i vårt vatten.  Vi 

kommer därför inte att göra dessa prov. Vi har även installerat olika sorters 

rening bl a UV-ljus och olika filter och anser att vi har god kontroll på vattnet. 

   __________ 

§ 9 Avslutning  
Ordföranden tackade ledamöter och personal för de gångna åren och för det 

goda samarbetet och förklarade mötet avslutat. 

Nästa styrelsemöte blir torsdagen den 26 maj. 

 

Bengt Holm avtackar den avgående styrelsen. 

 

 

 

Hans Häll  Lena Nilsson  Nils-Erik Mattsson 

Ordf.  Sekr.  Justerande 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


