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Ronneby Mil jö & Teknik AB
& Ronneby Miljöteknik Energi AB

Miljöteknik bildades 1999 och är helägt av AB Ronneby Helsobrunn, som i sin tur 
ägs till 100 % av Ronneby kommun. Miljöteknik Energi AB bildades 2015 och ägs av 
Ronneby Miljö & Teknik AB.

Vi hanterar el, värme, vatten, avlopp, renhållning, fiberoptiskt nät och fiber genom 
Ronnebyporten samt egenproducerad el.

År 2016 arbetar ca 105 personer i verksamheten. 
Omsättningen uppgår till omkring 245 miljoner kronor per år. 

Miljöteknik har som målsättning att kombinera miljöansvar med ekonomisk           
effektivitet. Företaget ska arbeta med en helhetssyn och med hjälp av modern 
teknik bidra till en ekologisk , ekonomisk och social utveckling i 
kommunen. 

Ronneby Miljö & Teknik AB är Certifierad enligt ISO 14001:2004
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Strategiplan för Ronneby Miljö & Teknik AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB  

Övergripande

”Ronneby Miljö & Teknik AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB
skall med beprövad och ny teknik ligga i utvecklingens 

framkant inom miljöområdet”

Ronneby Miljö & Teknik AB och dess dotterbolag Ronneby Miljöteknik Energi AB skall med 
beprövad och ny teknik ligga i utvecklingens framkant inom miljöområdet med kretsloppstänkande 
och energieffektivitet för att bidra till en långsiktigt hållbar fossilbränslefri kommun.

Bolaget skall stödja och stimulera teknisk utveckling och forskning inom alla sina 
verksamhetsområden. Syftet med detta är att få fram hållbara, robusta system och att bidra positivt 
till attraktiva boendemiljöer och näringslivsutvecklingen i kommunen och i regionen.  Ronneby 
Miljö & Teknik AB och dess dotterbolag bör arbeta hand i hand med övrig samhällsutveckling.

Ronneby Miljö & Teknik AB och dess dotterbolag tar klimatförändringar på stort allvar och ska 
under planperioden utreda och påbörja de omställningar som krävs för att säkerställa att vi klarar 
våra kundåtanganden i framtiden. Ronneby Miljö & Teknik AB ser det som en samhällsvinst att 
värna om miljön.

Varje verksamhetsgren inom Ronneby Miljö & Teknik AB och dess dotterbolag skall optimeras och 
vara så effektiva att de är det naturliga valet på de områden de verkar med god bibehållen service 
till våra kunder. Det innebär att varje verksamhetsgren måste kunna visa att de klarar sin uppgift 
på ett kostnadseffektivt sätt och att företaget skall kunna redovisa kostnader och intäkter så att de 
tydligt går att härleda till de olika verksamheterna. Särskilt viktigt är detta vad beträffar åtskillnaden 
mellan taxebaserade och icke taxebaserade verksamheter.

För samtliga verksamheter skall gälla att höjning av taxor inte skall genomföras utan att andra 
alternativ prövats.

Ronneby Miljö & Teknik AB skall vara en attraktiv 
arbetsplats där anställda ges utrymme att ”växa” och 

utvecklas i sina yrkesroller. Därvid skall resurser för 
personalutveckling säkerställas i budgetprocessen 

och uppföljning av medarbetareklimatet skall 
mätas regelbundet. Chefer och arbetsledare skall 
regelbundet genomgå ledarskapsutbildningar 
för att säkerställa att medarbetarna möts på 
ett professionellt och utvecklande sätt. Våra 
värdegrunder genomsyrar vår organisation och 
varje anställd verkar som en ambassadör för 
Miljöteknik.

Ronneby Miljö & Teknik AB skall leva som 
man lär och de transportmedel och maskiner 

som används inom bolaget skall så långt det är 
ekonomiskt och praktiskt möjligt drivas med fossilfria 

bränslen.          

Vi möter dig i din vardag

Vi arbetar med
vatten, avlopp, värme, 

avfallshantering, el och fiber
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Kundtjänst

Kommunikations
ansvarig

Ekonomi Miljöingenjör

Arbetsmiljö- och 
miljösamordnare

Projektledare

Driftchef
Projektering

Driftchef
Renhållning

Driftchef
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Driftchef 
Fiber

Driftchef 
Fjärrvärme

Driftchef 
Elnät

Bolagsstyrelse 
11 ledamöter

Projektingenjör

ServicefunktionerOrganisationsschema

Vi ger god service till våra kunder och medarbetare

Ronneby Miljö & Teknik AB har ett antal verksamheter som fungerar som servicefunktioner åt våra 
andra verksamheter samt åt kommunen.

Adm/Kundtjänst
Kundtjänst är vårt ansikte utåt gentemot våra kunder. Här finns den stora kunskapen om våra verk-
samheter och varje dag svarar vi på ett stort antal frågor från våra kunder. Vi hänvisar dig rätt om du 
behöver vägledning. God service och kundfokus är våra ledstjärnor i det dagliga arbetet.

Inom administrationen sköter vi företagets ekonomi och personalfrågor.

Projekteringsavdelningen
Projekteringsavdelningen är en teknisk enhet som utgör en servicefunktion till bolagets olika verk-
samhetsinriktningar. Projekteringar, utredningar och byggledning är exempel på områden där vi kan 
bistå med stor kompetens.

Fordon-Mekaniska Verkstaden
Fordon-mekaniska verkstaden utför reparation, underhåll och service till samtliga verksamheter 
inom Ronneby kommun och dess bolag.
Fordon-mekaniska verkstaden arbetar med:
• Underhåll och reparationer på mobila och stationära maskiner och fordon.
• Komplett däckverkstad som sköter hjul och däckbyte på personbilar och lätta lastbilar.
• Alla typer av smidesarbete.
• Hydraulikarbeten.
• Underhållsarbeten på bolagets fastigheter.
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Mediakontakter:
Bolaget företräds mot massmedia av ordförande och VD eller den i ledningsgruppen VD utser i sitt ställe.

Ronneby Miljö & Teknik AB

Ronneby Miljöteknik Energi AB

VD

Bolagsstyrelse 
11 ledamöter



Fjärrvärmeverket är hjärtat som sprider värme i en hel bygd
Fjärrvärme är miljömässigt effektivt och har en stor positiv påverkan på utsläpp av växthusgaser. 
Den miljöomställning som fjärrvärmen inom Sverige gjort totalt har inneburit att vi minskat 
utsläppen av koldioxid motsvarande en femtedel av hela Sveriges nuvarande utsläpp.

Ronneby Miljö & Teknik AB skall arbeta för:
• att fjärrvärmen skall vara ett ekonomiskt attraktivt 

alternativ
• fullt utbyggd fjärrvärme, där det är samhällsekonomiskt 

möjligt
• en fjärrvärmeproduktion som är helt oberoende av fossilt 

bränsle
• att lokal producerad flis används i värmeverken
• att askan kommer tillbaks till kretsloppet
• kraftfull marknadsföring och framförhållning i 

informationen till kunderna beträffande utbyggnadsplaner
• begränsat väderberoende i verksamheten och 

taxekonstruktionen
• framförhållning avseende en ökad efterfrågan på fjärrkyla
• användning av alternativa energikällor där så är möjligt – 

exempelvis genom att solvärme utnyttjas för att producera 
tappvarmvatten sommartid

Strategiska mål för verksamheten Fjärrvärme
Mål Hur Varför Mål i 

Vision Ronneby
Att konstruera en taxa där 
fördelningen mellan fasta och 
rörliga kostnader bättre speglar 
verkligheten. 
Mål år 2017

Analysera nuvarande taxan 
för att uppnå målet.

Vi är ett modernt företag som 
hävdar oss väl på en konkur-
rensutsatt marknad.    

Attraktivt 
boende

Att göra all produktion av fjärr-
värme fossilfri 
Mål år 2020

Aktivt deltaga i olika utveck-
lingsprojekt i förnyelsebar 
energi.

Förbättra miljön. Bra miljö

Att bli certifierade enligt FSC 
Mål år 2020

Uppfylla de krav som FSC 
kräver för en certifiering.

Säkerställa att biobränslet 
kommer från ett miljöanpas-
sat, (socialt ansvarstagande) 
och ekonomiskt livskraftigt 
skogsbruk.

Bra miljö
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Vatten & Avlopp
Vår mest komplexa infrastruktur

Pågående klimatförändringar är en realitet, med effekter i form 
av högre medeltemperatur, ökad maxnederbörd och stigande 
havsnivå. Med ökade nederbördsmängder och en stigande havsnivå 
får ledningsnätet en ökad belastning. Det innebär ökade risker för 
bräddning av avloppsvatten i våra reningsverk och avloppssystem 
samt ökade risker för översvämningar. Råvattentäkterna kan få 
försämrad kvalitet med ökade humushalter och ökad förorening 
från mikroorganismer. I sin tur ger detta en ökad risk för spridning 
av smitta och föroreningar. Med denna realitet ställs krav på 
framförhållning avseende våra VA-system så att de kan garantera en 
säker dricksvattenförsörjning och ett väl fungerande avloppssystem 
inklusive reningsverk och dagvattenhantering. Konsekvenserna för 
samhället är omfattande och våra tekniska försörjningssystem måste 
vara robusta och långsiktiga.

Strategiskt innebär detta att VA-verksamheten skall arbeta för att:
• säkra tillgången till rent och hälsosamt dricksvatten.
• våra reningsverk klarar att rena avloppsvatten så påverkan på människa och miljö minimeras.
• föryngra ledningsnätet.
• minimera bräddningen
• minska förbrukningen av dricksvatten genom att ett separat spolvattensystem för toaletter införs 

vid nyproduktion och större renoveringar.

Strategiska mål för verksamheten Vatten & Avlopp
Mål Hur Varför Mål i 

Vision Ronneby
Att ha fungerande reservvattentäkter till 
samtliga våra ordinarie vattentäkter.
Mål år 2020

Söka nya vattentäkter för 
att säkerställa kvalité och 
tillgång.

Attraktivt 
boende

Att ha ett uppströmsarbete som i 
förlängningen genererar i en Revaqcer-
tifiering.
Mål år 2020

Avsätta resurser till upp-
strömsarbete.

Bra miljö

Att förändra dagvattenhanteringen så att 
översvämningar minimeras
Mål år 2020

Prioritera förnyelse av 
ledningsnätet i de drabbade 
områdena.

Attraktivt boende

Att utreda möjligheten att optimera för 
en effektiv placering av våra vatten- och 
reningsverk.
Mål år 2020

Inventera och utreda/förpro-
jektera vad optimering och 
effektiv placering får för 
effekter.

Bra miljö

Att utreda hur slamhanteringen kan op-
timeras och effektiviseras för återföring 
till naturen.
Mål år 2020

Vara aktiv i slamarbetet med 
andra kommuner.

Bra miljö
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VA-verksamheten har 
ingen ambition att 
ha ”lägst taxor” utan 
jobbar för rent och häl-
sosamt vatten på lång 
sikt, samt värnar om 
miljön på ett effektivt 
och rationellt sätt.



Renhållning

Det ska vara enkelt att sortera och återvinna eftersom 
miljövinsten är stor

Hanteringen av hushålls- och industriavfall är en 
viktig del i att skydda miljön från föroreningar 
men också i att återta resurser i form av material 
(tekniskt och biologiskt) och återlämna dem till 
sina respektive kretslopp. Ronneby Miljö & Teknik 
AB skall arbeta för att:

• driva Angelskogs avfallsanläggning enligt de 
krav som ställs enligt avfallshierarkin.

• informera och utbilda kunderna om 
avfallshierarkin

• kontinuerligt arbeta för att allt material ska 
återanvändas och återvinnas, samt återinföra näringsämnen och material till kretsloppet.

• göra det möjligt för byalag, villaområden, vägföreningar etc. att i form av miljöhus lokalt samla 
in sitt avfall och därmed erhålla särskild taxa

• noggrant följa utvecklingen inom teknik och metoder för insamling och sortering

Strategiska mål för verksamheten Renhållning

Mål Hur Varför Mål i 
Vision Ronneby

Att öka materialåtervinning 
genom enklare insamlingssystem 
för fler fraktioner samt ge kom-
muninvånarna en hög service.
Mål år 2018

Införa fastighetsnära insam-
ling (åtta fraktioner)

För att uppnå de miljömål 
och krav som ställs för att 
minska avfallsmängder och 
öka materialåtervinning. 
Återinföra näringsämnen och 
material till kretsloppet.

Attraktivt 
boende
Bra miljö

Att arbeta för att osorterat och 
latrin ska fasas ut.
Mål år 2020

Avgiften för osorterat avfall 
och latrin höjs i takt med 
ökad hanteringskostnad.

För att uppnå de miljömål 
och krav som ställs för att 
minska avfallsmängder och 
öka materialåtervinning samt 
återinföra näringsämnen och 
material till kretsloppet.

Bra miljö

Nya fordon drivs av fossilfria 
bränslen. 
Mål år 2018

Att vid fordonsbyte byta 
till ett fordon med fossilfritt 
bränsle.

Minska utsläpp från fossila 
bränsle.

Bra miljö

Avfallshierarkin

EU:s Avfallstrappa, en prioriteringsordning som ska hjälpa oss att hantera avfall så att största möj-
liga miljö- och samhällsnytta uppnås. 
Hanteringen ska, om möjligt, ske enligt avfallshierarkins prioritetsordning:
• avfallsminimering
• återanvändning
• materialåtervinning
• annan återvinning, till exempel energiåtervinning
• deponering

EU:s beslut anger ramarna för den svenska avfallshanteringen. Riksdagens miljömål har under 
2000-talet styrt Sverige mot en mer miljömässig avfallshantering. Landets kommuner har en central 
roll i det arbetet.

© Ronneby Miljö & Teknik AB
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Dagens samhälle fungerar inte utan el 

Dagens samhälle fungerar inte utan el. Därför måste 
elförsörjningen vara mycket driftsäker och uppbyggd så att 
skadeverkningarna av tekniska fel minimeras. Inom området 
sker en snabb utveckling där nya tekniska möjligheter skapas 
i syfte att dels ge människor större kontroll både över sina 
energikostnader och över hur de vill leva sina liv och dels 
ytterligare förstärka driftsäkerheten hos elnäten. Ett exempel 
på detta är utvecklingen kring ”smart grids” och hur man kan 
styra sin energikonsumtion. 
Samtidigt ser vi idag effekterna av utsläpp av koldioxid och 
måste ta ansvar för att minska dessa. 

Strategiskt innebär detta att Ronneby Miljö & Teknik AB 
skall arbeta för att:

• utnyttja modern teknik för att uppnå så stabil elleverans 
som möjligt inom driftområdet samtidigt som nya 
tekniska framsteg görs tillgängliga för kunderna 

• underlätta för kunderna att anpassa sig till elmarknadens 
fluktuationer

• se positivt på möjligheten till småskalig elproduktion 

Strategiska mål för verksamheten Elnät

Mål Hur Varför Mål i 
Vision Ronneby

Att konstrurera en taxa där fördel-
ningen mellan fasta och rörliga kost-
nader bättre speglar verkligheten.
Mål år 2017

Ha rätt taxekonstruktion 
så medel finns för att 
uppnå målen.

Möjliggör styrningen av 
förbrukningen för klimats-
mart konsumtion.

Attraktivt boende

Att investera i ny teknik för att   
minska nätförlusterna.
Mål år 2020

Reinvestera i ledningsnät 
och stationer.

Den mest miljövänliga 
kWh är den som inte behö-
ver produceras.

Attraktivt boende

Elnät
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Fiber

Viktig del av samhällets infrastruktur

Ett väl utbyggt fibernät är idag en förutsätt-
ning för fortsatt utveckling av Ronneby kom-
mun och regionen som helhet. Efterfrågan på 
kommunikationsrelaterade tjänster ökar i hög 
takt och utvecklingen av framtidens välfärds-
tjänster är ännu i sin linda. I framtiden för-
väntas stora samhällsekonomiska vinster och 
ökad välfärd genom utökade möjligheter för 
digital kommunikation. 

Genom att stimulera till bildandet av så 
kallade byanät (lokala ekonomiska förening-
ar), som delvis kan finansieras genom statliga 
anslag, kan utbyggnad ske på goda ekonomiska villkor även i glesbygden.

Mål Hur Varför Mål i 
Vision Ronneby

Att minst 90 % av Ronneby kom-
muns hushåll och företag ska ha 
tillgång till bredband om minst 
100 Mbit/s.
Mål år 2020

Ronneby Miljö & Teknik 
har ett ägardirektiv och en 
handlingsplan för bredbands-
utbyggnaden i Ronneby 
kommun.

Tillgången till ett väl ut-
byggt öppet bredbandsnät är 
för en kommun en värdefull 
resurs. Verksamheter kan 
effektiviseras och utvecklas, 
boende och besökare kan 
få tillgång till ökad service 
och trygghet. Detta leder på 
sikt till ökad attraktionskraft 
och skapar ett gynnsamt 
klimat för såväl företag som 
invånare och besökare.

Attraktivt 
boende/Fler jobb

Att medverka till att resterande 
10 % av Ronneby kommuns hus-
håll ska få tillgång till alternativ 
digital kommunikation med god 
kapacitet.
Mål år 2020

Delta i utredningen angående 
”Projekt 10%”.

Tillgodose glesbygdens 
behov.

Attraktivt 
boende/Fler jobb
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Humus - Organiska material i olika förmultningsstadier

Revaq - Ett certifieringssystem som innebär att man ständigt arbetar med förbättringar för att 
minska flödet av farliga ämnen till reningsverken

Dagvatten - Vatten som tillfälligt rinner på markytan

Bräddning - Avloppsvatten som avleds (bräddas) för att avlasta magasin, bassäng eller ledning

Mikroorganismer - Mikroorganismer är mycket små levande varelser som man vanligtvis behö-
ver mikroskop för att kunna se. Oftast består en mikroorganism av en enda cell. 

Fossilt bränsle - Till de fossila bränslena räknas olja, kol och naturgas. Fossila bränslen är 
en ändlig resurs och kommer att ta slut i framtiden. Fossila bränslen är den största källan till 
utsläpp av växthusgaser som bidrar till klimatförändringarna.

Bra miljöval” - en märkning gör det lättare att hitta de produkter och tjänster som är minst 
skadliga för miljön.

FSC - Forest Stewardship Council ska uppmuntra till ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och 
ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC erbjuder regler för certifiering och märk-
ningssystem av ansvarsfullt skogsbruk och produkter från skogen.

Avfallshierarkin - Den prioriterade ordning som avfallet ska hanteras på för att största möjliga 
miljö- och samhällsnytta ska uppnås.

Kretsloppet - Utnyttja den resurs som vårt avfall utgör genom att återvinna till nya produkter. 

Småskalig kraftvärme - Kraftvärme är samtidig produktion av el och värme. Kraftvärme från 
förnybara bränslen, som biomassa, ger både grön el och värme.

GWh - 1 000 000 Kilowattimme [kWh]

Smart grids - Smarta elnät kan innebära att elanvändningen automatiskt anpassas efter elpriser 
(exempelvis timvisa). Det kan ske med teknik som ser till att elbilen laddas just när det finns god 
tillgång på billig förnybar el. På så sätt kan vindkraft utnyttjas bättre under de timmar när det 
blåser mycket. Ett annat exempel är styrsystem som automatiskt hjälper industrier att koppla 
bort tillverkningsprocesser med låg prioritet när elpriset tillfälligt är högt. Det kan till exempel 
inträffa vintermorgnar med kallt väder.

Förnyelsebar energi - Kommer från energikällor som hela tiden förnyar sig och som därför inte 
kommer att ta slut inom en överskådlig framtid.

Nätförluster - Skillnaden mellan den el som levereras in i nätet och den el som registreras som 
förbrukad hos kunderna. Nätförluster uppstår i all överföring av el och består av värmeförluster 
bl.a.

Elmarknadens fluktuationer - Elprisets förändring över tid beroende på 
tillgång av energi från olika produktionskällor (Kärnkraft, vatten, vind och sol).

Kommunikationsrelaterade tjänster - tex. Tjänster över webben.

Digital kommunikation - Kommunikation som sker över nätet antingen trådbundet, trådlöst 
(wi-fi) eller mobilt.

Mbit/s - Överföringshastighet för digital kommunikation.
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Ronneby Miljöteknik Energi AB
Samtidig produktion av värme och el ökar verkningsgraden av använt 

biobränsle

Ronneby Miljöteknik Energi AB är ett dotterbolag till Ronneby Miljö & Teknik AB. Syftet med 
bolaget är att producera el för förbrukning inom Ronneby Miljö & Teknik AB. 

Strategiskt innebär detta att Ronneby Miljöteknik Energi AB skall arbeta för att:

• Demonstrera ny teknik i småskalig kraftvärme
• Delta aktivt i ovan nämnda EU-projekt
• Producera el på ett uthålligt, miljömässigt och hållbart sätt för Ronneby Miljö & Tekniks behov

Strategiska mål för verksamheten Ronneby Miljöteknik Energi AB

Mål Hur Varför Mål i 
Vision Ronneby

Att producera 7 GWh (7000000 kWh)
el ackumulerat.
Mål ackumulerat t.o.m. år 2019

Aktivt delta i EU-projekt 
i småskalig kraftvärme.

Producera förnyelsebar 
energi (el) i ett befintligt 
fjärrvärmesystem.

Bra miljö

Att satsa på elproduktion för att täcka 
moderbolagets nätförlusterna.
Mål år 2020

Producera förnyelsebar 
el.

Minska sårbarhet och 
miljöpåverkan.

Bra miljö
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Strategiplanen - ett levande dokument
Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering av målen ska ske fortlöpande, minst vartannat år. Strategigruppen 
sammanträder för att följa upp. Revidering av strategiplanen sker vid behov, senast 2020.

Strategigruppen

Vi som har arbetat med att ta fram strategiplanen är:

Bengt Holm (c)  Styrelseordförande Ronneby Miljö & Teknik
Jesper Rehn (l)  Vice ordförande
Christer Hallberg (s) 2:e vice ordförande 
Hans Nilsson   VD
Jens Hansen  Driftchef Elnät
Patrick Ågren  Driftchef Fiber
Arne Andersson Driftchef Fjärrvärme
Annelie Carlsson Driftchef Renhållning
Conny Miketinac Driftchef Vatten Avlopp
Ola Johansson  Driftchef Projektering
Angela Kristiansson Facklig representant
Cecilia Mårtensson Ekonomichef
Lisa Svanberg  Kommunikationsansvarig
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Peter Wålhammar, Elnät

Thomas Jönsson, Värme Ted Nordlöf och Jan Karlsson, Renhållning

 Underentreprenör och Jonny Petersson, Projektering Catarina Gustavsson, VA

Douglas Palmquist, Mekv  Lisa Johansson, Kundtjänst
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