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§ 1  Sammanträdets öppnande 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna, och förklarade sammanträdet 

öppnat.  

 

§ 2 Val av justeringsman 

 Till att justera dagens protokoll utsågs Charlotte Karlberg. 

 

§ 3 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 4 Föregående protokoll 

Volymer av lämnat avfall till Listerby skulle kollas då där är låga intäkter. Vi 

vet ej volymerna lämnat avfall till Listerby då det inte mäts till varje enskild 

station. Däremot kan sägas att stationen i Listerby används i allt mindre 

omfattning.  

Föregående protokoll godkändes 
 

§ 5 Årsrapport elnät 2008 
 VD redovisade utsänd elnätsrapport för 2008. 

 Styrelsen godkände rapporten. 

 

§ 6 Årsrapport fjärrvärme 2008 

VD redovisade utsänd fjärrvärmerapport för 2008 

Styrelsen godkände rapporten. 

 

  

 



 

§ 7 Yttrande över motioner från Miljöpartiet. 

  

VD redogjorde för motion från Miljöpartiet De Gröna angående vindkraftverk. 

VD och ordförande har sammanställt ett förslag till yttrande att sändas till 

Kommunledningskontoret och VD presenterade detta. 

Styrelsen godkände yttrandet angående vindkraftverk. 

 

VD redogjorde för motion från Miljöpartiet De Gröna avseende 

”Energieffektivisering som en språngbräda för vår kommun”. VD presenterade 

ett förslag till yttrande över motionen. I yttrandet föreslår ordföranden och VD 

att för att få samordning och en gemensam syn på energieffektivisering bör 

arbetet med detta utgå från ett koncernövergripande perspektiv.  

Bengt Holm föreslog att Miljöteknik skulle ta på sig att leda ett sådant arbete 

och föreslog tillägg till yttrandet med att samordningen kan ligga under 

Miljöteknik.  

Förslag framkom att VD och ordförande skulle formulera och lägga till text till 

yttrandet där det framkommer att arbetet med energieffektiviseringen kan 

handhas av Miljöteknik och, eftersom troligen personella resurser behöver 

tillföras, att medel tilldelas för att ekonomiskt genomföra detta. 

Styrelsen godkände detta förslag. 

  

 

§ 8 Avtal mellan Miljöteknik och Ronnebyhus resp Eltel. 

 VD redogjorde för avtal om anslutning av AB Ronnebyhus fastigheter till 

Ronneby Miljö & Teknik AB:s fiberoptiska stadsnät, Ronnet  samt om 

tilläggsavtal till avtal om stadsnätsoperatörsroll för Ronneby Miljö & Teknik 

AB angående slutkundshantering med Eltel Networks. 

 

Avtalet med Ronnebyhus innebär en investering för Miljöteknik på c:a 3 Mkr. 

VD presenterade kalkyl. 

 

Det kan bli vissa justeringar i avtalen innan de är klara för undertecknande. 

Som förslag till tilläggstext till avtalet med Ronnebyhus framkom att ”eventuell 

tvist skall lösas inom kommunkoncernen”. 

 

VD och ordföranden föreslås få i uppdrag att slutföra förhandlingarna och göra 

eventuella justeringar i avtalet med Ronnebyhus. 

Styrelsen godkände detta. 

 

§ 9 Rapporter 

 VD lämnade följande rapporter: 

 

 Resultat t o m april redovisades totalt för företaget och per verksamhet. Även 

investeringar  t o m april redovisades. 

Rapporten godkändes. 

 

VD redovisade finansrapport per 2009-05-31. Lånebilden för bolaget visades 

och andelen lån med fast resp. rörlig ränta redovisades. Finansrapporten skickas 

ut tillsammans med protokollet. 



 

VD informerade om att Miljöteknik tillsammans med ABRI och Ronnebyhus 

kommer att medverka i ett antal informationsdagar på torget i Ronneby riktade 

främst till barn och som går under namnet ”Barnkalaset”. Förhoppningen är att 

även medföljande föräldrar skall vara intresserade av Miljötekniks verksamhet. 

Rapporten godkändes. 

 

VD informerade om att ny tillståndsansökan för avfallsanläggningen Angelskog 

kommer att lämnas in till Länsstyrelsen. Arbetet med ansökan, som kommer att 

gälla hela anläggningen har börjat, men processen kommer att ta minst 2 år. En 

planerad yta för förorenade massor kommer att tas med i ansökan. Rapporten 

godkändes. 

 

Utredningen om samarbete mellan Ronneby och Karlskrona avseende VA och 

renhållning kommer inte att fortsätta då Karlskrona meddelat att de ej är 

intresserade. Rapporten godkändes.  

  

§ 10 Övriga frågor 

Bengt Holm önskar redovisning av möjliga områden för ytterligare 

fjärrvärmeutbyggnad. Redovisas vid senare styrelsemöte 

 

Bengt Holm frågade om några åtgärder vidtagits för kommande byte av VD. 

Ordföranden svarade att läget är under kontroll, att tidsplan finns och arbetet  

kommer att sättas igång efter sommaren. 

 

Bengt Holm tog upp frågan om statliga bidrag med upp till 50% vid installation 

av solfångare. Informationen är ny och VD kommer att kontrollera var det 

innebär och återkomma i frågan. 

 

Eva Robertsson frågade om hur arbetena i Brantafors och Hjortsberga 

fortskrider. Hans Nilsson svarade att Brantafors håller tidsplanen och kommer 

att vara klart i november. Hjortsberga kommer att vara igång i september. Även 

de ekonomiska kalkylerna kommer att hållas. 

 

Eva Robertsson frågade hur slammet från reningsverken testas. Tester tas 

regelbundet. Slammet används i sluttäckningen av Angelskogstippen. Inget slam 

finns med i den matjord som framställs av komposterbart avfall och som säljs av 

renhållningsverksamheten. 

 

Kundnöjdhetsundersökning kommer att utföras under hösten.  

 

Reid Cederholm framförde synpunkter på framtida källsortering och tyckte att 

Miljöteknik bör titta på alternativa hämtningssystem. VD svarade att 

renhållningsordningen kommer att ses över och att detta kan ses över samtidigt. 

Byte av hämtningssystem innebär dock en stor omställning. 

 

Ann-Marie Pfeifer undrade över hur miljövänliga Miljötekniks bilar är och om 

förekomsten av alkolås. Alla bilar som inte skall bytas inom två år förses med 

alkolås. Så långt som möjligt körs miljövänligt. 

 



Bengt Holm föreslog VD att ta kontakt med Plushus för att styrelsen  skulle få 

en föredragning om de energihus som de producerar, förslagsvis vid nästa 

styrelsemöte. 

 

Nästa styrelsemöte är torsdagen den 10 september 2009. VD återkommer med 

tid och plats.  

 

§ 11 Avslutning. 

Ordförande tackade för visat intresse och önskade styrelsen, samt de anställda 

på Miljöteknik en trevlig sommar och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Hans Häll  Lena Nilsson  Charlotte Karlberg 

Ordf  Sekr  Justerande  


