Verksamhetsrapport 1 2020
Entreprenörsbyte
Den 1 februari 2020 bytte MERAB entreprenör gällande hämtningen av kärlavfall. Inför uppstarten av den nya entreprenaden hade den nya entreprenören Suez Recycling AB sett över
tömningsrundorna och gjort en del förändringar. Syftet var att få en bättre fördelning av antalet tömningar per dag och per bil. Detta har lett till förändrade tömningsdagar för en hel del
kunder. För att säkerställa att det inte skulle gå för lång tid mellan de ordinarie tömningarna
skulle Suez utföra ca 13 500 extra tömningar under vecka 5, dvs. veckan innan den nya entreprenaden startade. Då de inte lyckades bemanna tillräckligt med bilar kunde inte alla extratömningar utföras som planerat. Suez fortsatte därför att utföra extratömningar fram till och
med den 15 februari.
I stort sett alla ordinarie tömningar har utförts helt i enlighet med det nya tömningsschemat.

Utpumpning av lakvatten från Rönneholms avfallsanläggning
I början av februari anmälde MERAB till Eslövs kommun att bolaget kommer att behöva släppa
ut lakvatten från Rönneholms avfallsanläggning till recipienten (Rönne å) i enlighet med de
provisoriska villkoren i tillståndet för verksamheten. Enligt gällande tillstånd får utsläpp av
lakvatten ske under perioden 15 oktober till 15 april. Mängden utsläppt lakvatten får inte
överstiga 80 000 m3 och föroreningsinnehållet får vara högst 2 000 kg BOD7, 40 kg totalfosfor
och 1 200 kg totalkväve, allt räknat per kalenderår.
Anmälan godkändes och MERAB började pumpa ut lakvatten 2020-02-10.
MERAB tar ut prover på utgående vatten en gång per vecka och följer kontinuerligt upp utpumpade mängder med avseende på föroreningsinnehåll och utpumpad volym.
Senast tre veckor efter avslutad utpumpning kommer MERAB att lämna en slutrapport till tillsynsmyndigheten.

Utkast handlingsplan för Ekerödsdeponin
I december 2019 skickade MERAB in ett utkast till handlingsplan till Höörs kommun gällande
Ekerödsdeponin:
Åtgärdsplan steg 1 som planeras att genomföras under 2020 och 2021:
-

Förslag till reviderat kontrollprogram för vattenanalyser
Förslag på nya provpunkter
Kontrollera och rensa ledningar och diken
Komplettera täckningen där synligt avfall finns
Ta fram bekämpningsplan för parkslide
Fortsätta bekämpa björnloka

Åtgärdsplan steg 2 som planeras att genomföras från 2022 och framåt:
-

Förslag på framtida hantering av lakvatten baserat på utvärdering av resultat av reviderat kontrollprogram
Förslag på fortsatt provtagning och analys av vatten
Eventuella åtgärder på deponin om det behövs för att minska deponins påverkan på
omgivningen
Eventuell utjämning av högar och igenfyllning av infiltrationsdammar
Eventuellt påföra ett skikt av kompost som kan fungera som metanoxiderande skikt

MERAB har ännu inte fått någon återkoppling från Höörs kommun gällande det inskickade
utkastet till handlingsplan.

Fiberanslutning Rönneholms avfallsanläggning
I slutet av januari fick vi äntligen besked från Telia om att de kan leverera en fiberlösning till
Rönneholms avfallsanläggning. Den bedömda kostnaden är 300 000 kr varav merparten är
grävkostnader. Själva installationskostnaden utgör bara en mindre del. Kostnaden ingår i investeringsplanen för 2020.

Upphandlingar
Under januari avslutades upphandlingen av teknisk konsult. Det kom in två anbud och efter
utvärdering antogs två leverantörer, Sweco och Tyréns. Avtalen löper på 4 år med start 202002-01.
Under januari avslutades den förnyade upphandlingen av hjullastare. Inga anbud inkom och
MERAB övergick därefter till förhandlat upphandlingsförfarande.

Ny hemsida för MERAB
Under januari påbörjades arbetet med att ta fram en ny hemsida för MERAB. Extern konsult
är upphandlad via Eslövs kommun. Eslövs kommun bistår MERAB med projektledning av den
externa konsulten. Arbetet med att ta fram en ny hemsida är kostnadsberäknat till 300 000
kronor och planen är att lansera den nya hemsidan efter sommaren.
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