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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. 

 

 

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. 
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Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget. 

 

 Inlägg från Kevin Ny, Ronny Pettersson och Ronny Johannesson 

 

§ 15 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 70 Mkr 

2023 30 Mkr 

 

Med nytt färdigställandedatum så är prognosen att vi fördelar 

investeringsmedlen enligt följande: 

 

2022 38,5 Mkr 

2023 51,5 Mkr 

2024 10    Mkr 

 

 

Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget: 

 

 

2022 38,5 Mkr 

2023 51,5 Mkr 

2024 10    Mkr 

 

 

 

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

Johannesson 

 

 

 

Ovanstående ärenden direktjusteras genom digital signering. 

 

 

 

 

Kevin Ny  Therese Selander Anders Oddsheden 

 Ordf.  Sekr.  Justerande  
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: BJTsiBqbr9uMsCzzUOxWUQ

Marie Therese Selander
VD-assistent

2021-10-28 16:21

Serienummer: OzrEXgc3s3OBwOmAYUysjQ

ANDERS ODDSHEDEN
Ledamot

2021-10-28 16:31

Serienummer: tkt6tzR/7mfXgxzLCYycmQ

KEVIN NY
Styrelseordförande Ronneby Miljö och Teknik AB

2021-10-28 22:36

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Sammanträdesprotokoll §8, §15  styrelsemöte RMT 2021-10-28 direktjust..pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.
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direktjust..pdf via BankID Sverige (Unikt ID: OzrEXgc3s3OBwOmAYUysjQ)
2021-10-28 16:31 Alla dokument har undertecknats av Anders Oddsheden
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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. 


 


 


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. 
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Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå 


kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget. 


 


 Inlägg från Kevin Ny, Ronny Pettersson och Ronny Johannesson 


 


§ 15 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 70 Mkr 


2023 30 Mkr 


 


Med nytt färdigställandedatum så är prognosen att vi fördelar 


investeringsmedlen enligt följande: 


 


2022 38,5 Mkr 


2023 51,5 Mkr 


2024 10    Mkr 


 


 


Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå 


kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget: 


 


 


2022 38,5 Mkr 


2023 51,5 Mkr 


2024 10    Mkr 


 


 


 


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


Johannesson 


 


 


 


Ovanstående ärenden direktjusteras genom digital signering. 


 


 


 


 


Kevin Ny  Therese Selander Anders Oddsheden 


 Ordf.  Sekr.  Justerande  
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