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“Jag uppmanar därför er alla att fortsättningsvis vara medvetna i ert vattenanvändande” 

VD HAR ORDET
Vi lämnar vintern bakom oss och börjar 

kunna ta del av den ljusare delen av året.

Bevattningsförbudet har nu efter ca nio 

månader upphävts då vi har haft en 

gynnsam väderlek med regn och snöfall 

under vintern. Jag kan dock konstatera att 

vi har haft en allvarlig situation som skulle 

kunnat ta sig en annan skepnad än den vi är 

i nu. 

Det finns inga garantier att vi inte kommer 

att behöva införa ett nytt förbud framöver 

om förutsättningarna förändras. Jag 

uppmanar därför er alla att fortsättningsvis 

vara medvetna i ert vattenanvändande trots 

att bevattningsförbudet inte längre råder.

Miljöteknik fortsätter att bygga ut fibernätet 
i Ronneby kommun och vi beräknar att 90% 
av hushållen i kommunen kommer att ha 
möjlighet att ansluta sig i nätet till sommaren 
2019. 

I det fortsatta arbetet kommer vi att arbeta 

oss ut på landsbygden för att ge de sista 10% 

möjlighet att ansluta sig.   

Det fastighetsnära insamlingssystemet även 

kallat fyrfackssystemet är nu implementerat 

till alla villor och det flesta fritidsboendena 

i kommunen. I och med detta finns det 

ännu bättre förutsättningar för dig att på 

ett enklare sätt att vara med och bidra till 

en hållbar utveckling genom att sortera ditt 

avfall på ett bra sätt.

Avslutningsvis vill  jag framhålla  de 

kompetenta och serviceinriktade 

medarbetarna på Miljöteknik som dygnet 

runt året runt gör det möjligt för oss alla att 

ta del av den service vi tillhandahåller från 

bolagets sida. Jag vill samtidigt uppmana er 

att visa hänsyn till oss när vi möts i trafiken 

där vi ofta utför arbeten för din skull.     

  

Med förhoppning om en lagom 

nederbördsrik vår och sommar.

Peter Berglin
VD Ronneby Miljö och Teknik AB



VATTEN & AVLOPP
TAXA FÖR

Vi arbetar med att byta taxekonstruktion och 
anledningen är att nuvarande taxa är föråldrad och 
behöver anpassas till dagens förhållande och lagkrav. 
Den nya taxekonstruktionen är enhetlig och beprövad 
och följer branchorganisationen Svensk Vattens 
basförslag.
Huvudsaklig förändring är att avgifterna för 
vattentjänsterna: Vatten, Spillvatten, Dagvatten fastighet 
samt Dagvatten gata fördelas så att intäkterna stämmer 
överens med kostnaderna. 
Den nya taxan påverkar abonnenterna olika. 
Fastighetsägare som ska anslutas till den kommunala 
Va-anläggningen betalar en anläggningsavgift. Efter 
att fastigheten är ansluten belastas fastigheten med 
brukningsavgifter. Avgifterna kommer att bygga på 
fastighetens förutsättningar, vilka vattentjänster som 
kopplas in och den bedömda nyttan av inkoppling.
Kostnadsmässigt innebär den nya taxekonstruktionen 
en mindre sänkning av avgifterna för villakunder, för 
hyresfastigheter, industrilokaler andra lokaler mm blir det 
en höjning av avgifterna.
När och om beslut fattas om ny taxekonstruktion fattas 
av Kommunfullmäktige kommer vi att informera mer i 
detalj vad den nya taxan innebär.

“VA-taxan ska vara 
skälig och rättvis för 
kunden. Grunderna 
för taxan bestäms av 
kommunfullmäktige, 
men det är viktigt med 
en god dialog mellan 
beslutsfattarna och 
tjänstemännen.”



ELKOSTNAD

Hur ligger det till med elkostnaderna egentligen?
Reglerna ändrades i januari 2018 och det är inte 
helt enkelt att förstå vad som är vad på elfakturan 
eller elfakturorna om man betalar till både 
elhandelsföretaget och ett elnätsföretag. 
Hur kommer det sig att elnätsfakturan plötsligt 
blivit högre medans elhandelsfakturan blivit 
lägre!?

Vi ska härmed försöka förklara vad elkostnaderna 
består av och vad det är som påverkar priset.

FÖRKLARAD

Kunden betalar två fakturor, en till elnätsföretaget för transport av elen, och en till elhandelsföreta-
get för den el som används. Vissa företag erbjuder en sammansatt faktura med båda delarna.
Från och med 1 januari 2018 betalas energiskatten via elnätsfakturan, vilket betyder att den fakturan 
har ökat med samma summa som elhandelsfakturan minskat

Konsumentpriset består i huvudsak av tre delar:
• En elhandelskostnad för använd el. Det är denna del av elräkningen som påverkas av konkur-

rens mellan elhandelsföretagen på elmarknaden.
• En elnätskostnad för överföring av el till användaren via elnätet.
• Skatter och avgifter: energiskatt, moms och avgifter såsom elcertifikatsavgiften. Energiskatten på 

el höjdes också från 1 januari 2019 med 1,6 öre till 34,7 öre per kWh.

För en kund med elvärme och 20 000 kWh elan-
vändning och rörligt elpris fördelade sig elkostnader-
na år 2017 enligt följande: elnätsföretaget 25 procent, 

elhandelsföretaget 30 procent och energiskatt samt 
avgifter till staten 45 procent.



Elnätskostnaden – beror bland 
annat på var kunden bor

• Elnätsverksamheten bedrivs 
som monopol. För varje ort 
finns ett elnätsföretag som har 
ensamrätt att transportera el. 
Kunden kan därför inte välja 
elnätsföretag.

• Elnätskostnaden beror på var i 
landet kunden bor och om det 
är i tätort eller glesbygd (det är 
oftast dyrare i glesbygd).

• Elnätsföretaget tar betalt för 
drift, underhåll och förnyelse 
av elledningar. Elnätskostnaden 
består av en avgift för 
abonnemang och en avgift per 
använd kilowattimme, (kWh). 
Kostnaden för abonnemanget 
beror på säkringens storlek, 
ett mått på hur mycket el som 
kunden kan ta ut vid ett och 
samma tillfälle.

• Energimarknadsinspektionen 
kontrollerar att kundernas 
elnätskostnader är skäliga.

Kunden kan fritt välja elhandelsföretag
Kunden kan fritt välja elhandelsföretag att köpa sin el av på 
en avreglerad marknad med full konkurrens. I Sverige finns 
cirka 130 elhandelsföretag.
Elhandelsföretagen erbjuder kunderna olika typer av avtal – 
till exempel ett rörligt elpris eller ett bundet elpris under en 
viss tid, vanligen ett till tre år. Ofta tillkommer också en fast 
avgift, årsavgift.

Några faktorer som påverkar elhandelspriset 
för konsumenten:
• Tillgången på vatten i de nordiska vattenmagasinen avgör 

i vilken utsträckning andra kraftslag behöver tas i anspråk, 
vilket påverkar priset på elbörsen.

• I takt med högre elanvändning måste dyrare kraftslag tas i 
anspråk för att täcka efterfrågan

• När den inhemska produktionen inte räcker till måste 
vi importera el från dyrare kraftverk, eldade med fossila 
bränslen - främst kolkraftverk i Danmark, Finland och 
Tyskland.

• Väder och årstid.
• EU:s handelssystem med utsläppsrätter. Utsläppsrätter 

som kostar 20 Euro/ton motsvarar ett ökat elpris med 
cirka 16 öre/kWh

Så här fördelar sig kostnad-
erna för skatter och avgifter:

• Kostnaden för elcertifikat, som 
ska stimulera utbyggnad av 
förnybar el, motsvarade en 
avgift på cirka 5 öre/kWh för 
kunden år 2018.

• Moms betalas med 25 procent 
på summan av elhandelskost-
nad, elnätskostnad, energiskatt 
och elcertifikat



Kommer det grönt vatten från kranen?
För att lättare hitta läckage i värmeväxlare är 
fjärrvärmevattnet i delar av vårt fjärrvämenät 
grönfärgat. Färgning av fjärrvärmevattnet 
görs för att vi ska kunna upptäcka och spåra 
eventuella läckor i fjärrvärmenätet.

De flesta fjärrvärmekunderna märker inte av 
infärgningen alls, det är endast de kunder som 
har en läcka i sin varmvattenväxlare som får 
grönt vatten i kranen.

Vattnet färgas med Pyranin som är ett 
livsmedelsklassat, ofarligt och luktfritt 
natriumsalt. Ämnet är inte skadligt för miljön 
och det färgar inte av sig på tyg, hud eller hår. 
Det är vanligt att diskmedel innehåller samma 
typ av färg.

Det är viktigt att kontakta oss om du får 
grönt varmvatten i kranen eller om din 
fjärrvärmeväxlare läcker grönt vatten.

Äger du din bostad själv kontaktar du oss på 
tel 0457 - 61 89 00.

Om du hyr din bostad kontaktar du 
fastighetsägaren.

Obs! Du som fastightesägare glöm inte att 
informera dina hyrestgäster.

GRÖNT
VATTEN!

FJÄRRVÄRME 
REKOMMENDERAS

VARMT

Tänk smart, tänk fjärrvärme!
Fjärrvärme är miljöriktigt, kostnadseffektivt och 
driftsäkert.

Vi på Ronneby Miljöteknik har precis gått ut med 
en intresseanmälan till vissa områden för att se 
om det finns tillräckligt många intressenter för att 
påbörja ett projekt i ett specifikt område.

En värmeväxlare installerad och ansluten till 
fjärrvärmenätet, om detta skulle byggas ut i 
anslutning till din fastighet, kostar 48 000 kr 
inkl. moms (anslutningspris kan komma höjas i 
framtiden)

Låter detta som ett bra alternativ så hör av dig till 
oss på info@miljoteknik.ronneby.se

Fjärrvärme - rekommenderas varmt!



SORTERA
OSS UR

KLIMATHOTET

Sortera mera!
Hjälper sopsortering för att rädda planeten? 
Spelar mitt bidrag till återvinningen någon roll? 
Svaret är ja. Faktum är att varje gång du lämnar en 
förpackning eller en tidning till återvinning sker 
en förvandling som bidrar till en bättre miljö.

Den gamla kapsylen kan förvandlas till plåt för 
bilkarosser. Det tomma mjölkpaketet blir ett 
nytt tvättmedelspaket. Gårdagens tidning blir 
morgondagens. Naturens råvaror används igen 
och massor med energi sparas. Återvinna är vinst 
varje gång.

Sorter oss från klimathotet?
Sopsortering leder till miljöförbättringar eftersom 
mer avfall kan återvinnas. Det minskar däremot 
inte avfallsmängderna, men för att skapa ett 
hållbart samhälle måste vi bli ännu bättre än 
vad vi redan är på att nyttja den resurs som vårt 
avfall utgör och det gör vi med sopsortering. Vi 
kanske inte kan sortera oss ur klimathotet, men 
vi kan bidra en hel del om vi dessutom minskar 
avfallsmängderna.

Avfallsmängden ökar 
I Sverige är vi bra på att ta hand om vårt 
avfall. Det mesta blir material till nya pro-
dukter eller energi. Men mängderna avfall 
fortsätter att öka stadigt. 2017 gav varje 
svensk i snitt upphov till 473 kg avfall.
På 1950-talet var motsvarande siffra 50 
kilo. Avfallsmängderna har alltså nästan 
tiodubblats och ökningen fortsätter. Att få 
avfallsmängden att minska och förebygga 
avfall är en stor utmaning.

En mobiltelefon = 86 kilo avfall
Det bästa för miljön är att minska vår kon-
sumtion så att mindre avfall uppkommer. 
Att tillverka en enda mobiltelefon ger up-
phov till 86 kilo avfall och tillverkning av en 
dator 1200 kilo. Att tänka efter före är ingen 
dum idé. 
Det sägs till exempel att en borrmaskin 
används 15 minuter i snitt under sin livstid. 
Behöver jag en egen då?

Flera jordklot skulle behövas
Efterfrågan på råvaror ökar samtidigt som 
naturresurserna krymper och klimatet förän-
dras. Om hela jordens befolkning konsum-
erade som vi gör i Sverige skulle vi behöva 
flera jordklot. 

Sopsorterare lever laglydigt
Du kan dra ett strå till klimaträddarstacken 
och göra miljönytta genom att minska dina 
avfallsmängder och sortera det avfall du har. 
Dessutom håller du dig på rätt sida om la-
gen, för det är faktiskt lag på att sortera sina 
förpackningar, men det är det bara var tredje 
person som vet om. Och du som har läst 
det här kan väl sprida budskapet vidare om 
vikten av att minska avfall och sopsortera. 
Då har du dragit flera strån till stacken.



 17 000

SOPERHJÄLTAR!
VÅRA

FOSSILFRITT

Ton hushållsavfall samlar våra 
sopchaufförer in varje dag.

Alla våra sopbilar körs på fossilfria 
bränslen 

Vad är definitionen av en soperhjälte?
Någon som själv kan samla in 7 000 ton skräp på ett 
år utan några avbrott? Kanske någon som kan jobba 
när det är 30 grader plus ute med full mundering eller i 
minusgrader där vi vanliga dödliga hade hållit oss inne?

Vi kallar våra sopchaufförer för soperhjältar då de är uppe 
före alla andra och jobbar i ur och skur.
En vanlig vardag så är de uppe med tuppen och drar 240 
kärl med sammanlagt 2.5 ton avfall i en sträcka av 2.4 km 
varje dag, så det är inte alltid guld och gröna skogar.

Vi behöver er hjälp att hjälpa våra soperhjältar göra 
sitt jobb så effektivt som möjligt så de inte sliter ut sig            

och då  inte kommer kunna ta hand om vårt skräp.

På hämtningsdagen skall kärlen vara framkörda 
högst 5 m från där sopbilen kan stanna och vi BER 

er att se till att era kärl står lättåtkomligt för våra hjältar 
UTAN HINDER och helst handtagen vända mot dom.

Vi tackar på förhand för att ni underlättar det för 
våra soperhjältar!

SOPER
HJÄLTE
SOPER
HJÄLTE

2.5

Ton avfall har vägts in på Angelskog 
återvinningscentral under 2018



FYRFACK

Ronneby kommun beslutade 2016 att öka 
servicen för kommuninvånarna med ett 
införandet av fastighetsnära insamling till villor 
och fritidsboende, det vill säga fyrfackssystemet. 
I ett villahushåll uppstår i genomsnitt 7,2 kg mat- 
och brännbart avfall i veckan. 

Undersökningar som branschorganisationen 
Avfall Sverige har gjort visar att cirka 40 % mindre 
förpackningar och returpapper hamnar
i det brännbara avfallet om villahushållen har 
fyrfackskärl.

FÖR ALLA

Fyrfackskärlen gör det enkelt och bekvämt att lämna avfallet till återvinning och du slipper åka iväg 
till återvinningsstationen med förpackningar och tidningar.

Så 2017 satte vi på Miljöteknik igång att sätta ut fryfackskärlen i område 1 och detta visade sig vara 
mycket populärt och införandet gick smidigt. Under året 
har den sista etappen av Fyrfack (fastighetsnära insamling) 
införts, både för permanentboende och fritidshus och vi har 
då sammanlag kört ut 20 500 kärl sen vi började, nu är det 
bara några enstaka fastigheter kvar som behöver lite större 
insatser som t.ex. miljöhus etc.

20 500 kärl 
sen 2017

Ändringar i avfallshämtningen under 2019

• Långfredag (hela veckan)
• Första maj
• Nationaldagen
Under inkörningsveckan, sker viss förändring i hämtningen. Ställ ut ditt kärl en dag före ordi-
narie hämtningsdag och låt stå tills det blivit tömt. Vi börjar inkörningarna på söndagen.

För mer information se Fyrfack’s hemisda: www.fyrfackronneby.se

Under 2019 ändrar vi följande hämtningsdagar:



85%
MYCKET NÖJDA

OK

11%

BESVIKNA

4%

Utvärdering av fiberanslutning
Vi vill börja med att tacka all de 1188 kunder som deltog och gjorde vår enkätsun-
dersökning möjlig.

Under andra halvåret av 2018 gjorde vi en enkätsundersökning med hjälp av Utredarna AB, ett 
oberoende företag.
Syftet med undersökningen var att ta reda på hur hushållen har upplevt informationen inför avtal-
stecknande av fiber, projektledning och genomförande av fiberanslutningen samt hur nöjd man är 
med kontakten med kundtjänst 
Detta för att vi ständigt vill kunna förbättra oss och leverera den bästa servicen och lösningar som 
möjligt till våra kommunivånare.

I undersökningen valdes svarsskalor med fem steg med en femgradig semantisk differentialskala vid 
frågor gällande nöjdhet och attityder.

Vi kan stollt säga att både vi och våra underleverantörer fick ett mycket högt genomsitts betyg på 
hela 85% som var mycket nöjda, man räknar att över 75% är ett mycket bra reusltat. (se graf nedan)

“Alla har gjort ett bra jobb åt oss på Nässelvägen.”

“Tycker det här med fiber funkar perfekt”
“Positiva, tillmötesgående, förklarande kontakter.”

“Blev inkopplad ca 9mån innan utlovad tid.”
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Ronneby kommun förses med vatten från både ytvatten och grundvatten. Ytvatten är det 
vatten som är synligt i form av sjöar, vattendrag och hav. 
Grundvatten är det vatten som tränger djupt ned i marken 
och fyller hålrummen i jord och berg. Råvaran till dricksvat-
ten vars ursprung är grundvatten eller ytvatten kallas för 
råvatten.

Ännu i slutet av februari har stora delar av Götalands grund-
vattennivåer varit under de normala. Det långa bevattnings-
förbudet som gällde i Ronneby kommun var en effekt av en 
ovanligt varm sommar och en långvarig period utan regn. 
Grundvatten påverkas av väderförhållanden under väldigt 
lång period – även ett eller två år tillbaka i tiden, samtidigt 
som det tar lång tid – veckor eller månader - för vattnet att 
”återhämta sig” och fylla på de stora magasinen. 
Vi är alltså alltid beroende av nederbörd och det är oftast 
svårt att förutse hur läget kommer se ut längre fram. 

Vi uppmanar alla att vara sparsamma med användning av vårt 
dricksvatten då vi inte vet hur sommarperioden kommer att se ut 
under 2019. Varje droppe räknas!

Hur sparar du på vatten? Skicka ditt bästa vattensmarta tips senast 
30 april. Bästa tips vinner en Sodastream kolsyremaskin och vinnare 
med bästa tips publiceras i nästa nummer av I din vardag.

Grundvatten och ytvatten
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