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Beslutande: Kevin Ny, ordf.
Ronny Johannesson, 1:e vice ordf.
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf.
Ronny Pettersson, ledamot
Carina Aulin, ledamot
Börje Johansson, ledamot
Willy Persson, ledamot
Thomas Svensson, ledamot (S)
Thomas Svensson, ledamot (L)
Anders Oddsheden, ledamot

Övriga
Deltagare: Peter Berglin, VD
Angela Kristiansson, Vision
Marcus Svensson, Transportarbetareförbundet
Cecilia Mårtensson, Ekonomichef, HR
Therese Selander, Sekreterare

§8

Justering elnätstaxa (B)
Peter Berglin föredrar ärendet.
E.ON har aviserat en kostnadsökning för det överliggande nätet och egna
nätförluster på grund av ett högre elpris.
Den genomsnittliga totala avgiftshöjningen för kunder i regionnät Syd blir
mellan 15- och 25 %.
Den största höjningen som E.ON genomför på elnätsavgiften är på den rörliga
delen vilket Miljöteknik också föreslår att öka för sina kunder.
Detta innebär att våra kunder har möjlighet påverka sina elnätskostnader till viss
del genom att sänka sin elförbrukning då de fasta kostnaderna inte höjs i lika
omfattning.
Höjningen avser kostnadstäckning för överliggande nät samt för underskott i
budget. 2021 har inga höjningar genomförts av elnätstaxan trots ökade
kostnader.
Förslag till beslut:
Fastställa höjning av elnätstaxan med 2 % på den fasta delen och 30 % på den
rörliga delen att gälla från och med 2022-01-01 för samtliga kunder.
Detta ersätter tidigare beslut taget av styrelsen 2021-09-22 om en höjning på
10 % (både fasta- och rörliga delen) för samtliga kunder.

Visma Addo ID-nummer : d38bdd72-a486-4c2b-8ed7-6ffd7691a955

Sammanträdesprotokoll nr 6 2021
fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse
den 28:e oktober 2021.
Direktjustering av § 8 och § 15.

Sida 2 av 2

Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget.
Inlägg från Kevin Ny, Ronny Pettersson och Ronny Johannesson
Justering av investeringsbudgeten för Brantafors vattenverk (B)
Affärsområdeschef Conny Miketinac föredrar ärendet.
Då bolaget blir tvunget att senarelägga färdigställandedatumet för ombyggnaden
av Brantafors vattenverk innebär det att man behöver justera
investeringsbudgeten för projektet.
Ombyggnaden är idag kostnadsberäknad till ca 100 Mkr. Dessa medel är idag
fördelade enligt nedan:
2022
2023

70 Mkr
30 Mkr

Med nytt färdigställandedatum så är prognosen att vi fördelar
investeringsmedlen enligt följande:
2022
2023
2024

38,5 Mkr
51,5 Mkr
10 Mkr

Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget:

2022
2023
2024

38,5 Mkr
51,5 Mkr
10 Mkr

Inlägg från Kevin Ny, Börje Johansson, Jan-Eric Wildros och Ronny
Johannesson
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