Anteckningar fört vid ägarmöte
Mellanskånes Renhållningsaktiebolag
Åkerivägen 3, Eslöv
den 5 oktober 2017

Närvarande:

Ordförande Kjell-Åke Persson
Kommunalråd Johan Andersson, Eslöv
Kommunalråd Henrik Wöhlecke, Eslöv
Kommunalråd Susanne Meijer, Hörby
Kommunalråd Stefan Lissmark, Höör
Kommundirektör Johan Eriksson, Hörby
Kommundirektör Eva Hallberg, Eslöv
Ekonomichef Tomas Nilsson, Eslöv
Ekonomichef Robert Odeberger, Hörby
VD MERAB Åsa Winkler
Ekonomiansvarig MERAB Sara Andersson
Krantz

1 Delårsresultat 2017
Utfall per 31 augusti 2017 visar ett resultat på ca 7 mkr, 6,5 mkr bättre än budget. Avvikelser kommer
bl.a. av reavinster på maskiner, 2,4 mkr samt mottagna IFA- och schaktmassor, 1 mkr, som ej varit
budgeterade.
Behandlingskostnader är högre p.g.a. mer material till förbränning. Personalkostnader är bättre än
budget.
2 Prognos 2017
Lägre resultat än vid delårsbokslutet beräknas eftersom kostnader i slutet av året kommer i form av
extra åtgärder som ej budgeterats. Det är bl.a. asfaltering i Hörby; lagning av väg och ytor vid
återvinningscentralen, kostnader för konsult vid upphandling av förbränning och sluttäckning i
Stavröd. Beräknat resultat för året är ca 2-2,5 mkr.
3 Budget 2018
De stora förändringarna mot tidigare är att matavfall från Landskrona och Svalöv som Merab tagit
emot numera går till Helsingborg. Det ger ett bortfall i intäkter med ca 1 mkr. 2018 kommer
upphandling av förbränning av avfall göras. Från andra halvåret är det troligt att priset blir betydligt
högre. Det finns ett överskott av brännbart avfall eftersom det importeras avfall till Sverige. Merab
skickar ca 15 000 ton/år till förbränning.
Som tidigare år är det ej budgeterat för intäkter för mottagna massor.
Resultatet för 2018 beräknas bli ca -0,9 mkr. Det finns periodiseringsfonder som ska lösas upp i år och
nästa år, så det slutliga resultatet kommer troligen inte bli negativt.
Robert Odeberger sade att det är en risk att visa negativt resultat i en budget, det kan ge signaler om att
verksamheten inte är i ekonomisk balans.
Åsa Winkler berättade att renhållningsverksamheten inte går med vinst. Vinster som uppstått tidigare
beror på att taxan höjdes inför införandet av fyrfackssystemet och i början var det färre anslutna vilket
ledde till lägre kostnader än beräknat. Kjell-Åke Persson sade att tidigare överskott ska återföras till
kollektivet.
Investeringar 2018 beräknas till 7,1 mkr, mest fordon men även en del containers och kärl.
Kjell-Åke informerade om att budgeten bygger på oförändrad taxa.
Johan Andersson upplyste om att förslaget om oförändrad taxa ska meddelas kommunerna för
eventuella beslut i kommunfullmäktige.
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4 Sluttäckning Stavröd
I Stavröd finns en gammal deponi som Merab använde under ca två år när deponin i Rönneholm var
stängd. Beslut om sluttäckning kom våren 2016, med slutdatum 2019-12-31. Bolaget har gjort en del
förberedande arbeten. Ca 200 000 ton massor ska tas in för att få en bra lutning på slänterna. Under
sluttäckningsskiktet är det godkänt att ta in förorenade massor. Tidigare har planer funnits på att anlita
en entreprenör för detta, men massorna kommer generera intäkter till bolaget, så hanteringen av
massorna kommer ske i egen regi. Upphandling ska göras av själva sluttäckningen som omfattar
knappt 5 ha. En konsult ska ta fram ritningar och underlag för att kunna påbörja mottagandet av
massorna. Massor förväntas ej tas emot på deponin i Rönneholm då alla massor behövs i Stavröd. Till
tätskiktet kommer en del material behöva köpas in. 7,9 mkr är avsatt till sluttäckningen. Kostnaden
kan komma upp till ca 3-400 kr/kvm, men en konsult ska ta fram ny beräkning. Bedömningen är att
avsättningen inte kommer räcka till sluttäckningen men intäkter från massorna kan täcka upp en del.
Det kommer även i framtiden finnas kostnader för deponin eftersom det finns ett krav om
efterkontroller i 30 år.
5 Verksamhetsrapport
Merab väntar på beslut om en lakvattenutredning för Rönneholm som skickats in i augusti 2015. Efter
besked ska en del åtgärder utföras. Lakvatten ska tas om hand lokalt. Det finns plan på en plantering
där bevattning ska ske.
Arbete med upphandling av förbränning av avfall pågår, den kommer ut i oktober-november.
2013 tecknades avtal med entreprenörer för insamling av hushållsavfall och slam från enskilda avlopp.
Avtalen går ut 2020. Det är inte troligt att avtalen förlängs, därför ska ny upphandling göras 2019.
I Eslövs kommuns förslag till ny miljöpolicy finns krav på att alla verksamheter ska fasat ut fossila
bränslen till år 2020. Det innebär att det måste ställas krav i upphandlingen. Det finns olika vägar, gas
eller HVO. Kan vara svårt med tankställen för gas för sopbilarna. Arbete med upphandlingen ska
påbörjas under våren 2018.
Merab ska presentera underlag för de olika alternativen.
6 Avfallsplan
Flera har begärt anstånd om att lämna svar.
Avfallsplanen ska tas upp till diskussion i kommunstyrelsen i Eslöv. I Höör är ärendet på
tjänstemannanivå och i Hörby har avfallsplanen genomarbetats och ska upp i kommunstyrelsen.
7 Nästa möte
Nästa ägarmöte bestämdes till den 8 mars kl. 9.00 i Merabs lokaler.
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