
 
 
 
 
 
 
              ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 
_______________________________________________________  NR 46 B 
 
 
Antaget av kommunfullmäktige 1989-12-18 
 
Eslövs och Höörs kommuner tecknade den 12 och 17 maj 1981 konsortialavtal om samverkan 
inom avfallshanteringens område. Verksamheten har bedrivits i det för ändamålet bildade 
aktiebolaget, Mellanskånes Renhållningsaktiebolag,med ett aktiekapital om 1.500.000 kronor, 
varav Eslövs kommun innehar 1.050 aktier a 1.000 kronor och Höörs kommun 450 aktier a 
1.000 kronor. 
 
Bolagets verksamhetsområde avses nu även omfatta Hörby kommun, som genom en riktad 
nyemission skall inträda som delägare i bolaget. Med anledning härav har Eslövs, Höörs och 
Hörby kommuner, när nedan benämnda kommunerna, träffat följande 
 
 
                   KONSORTIALAVTAL 
§ 1 
Kommunerna skall samverka i fråga om regional avfallshantering rörande uppsamling, 
förvaring, transport och behandling av avfall samt försäljning av utvunna produkter m.m. 
 
Verksamheten skall fr.o.m. den 1 februari 1990 bedrivas av Mellanskånes 
Renhållningsaktiebolag, här nedan benämnt bolaget, med kommunerna som enda delägare. För 
bolaget skall bifogade bolagsordning, bilaga 1, gälla med de tillägg eller ändringar, som 
godkännes av kommunerna. 
 
§ 2 
Aktiekapitalet skall nu utgöra 2.000.000 kronor att fördelas mellan kommunerna sålunda: 
 
Eslöv       52,5 %     eller     1.050 aktier a 1.000 kronor 
Höör        22,5 %    eller        450 aktier a 1.000 kronor 
Hörby      25    %    eller        500 aktier a 1.000 kronor 
 
§ 3 
I § 2 angiven fördelning av aktiekapitalet skall genomföras genom att en riktad nyemission 
sker, genom vilken Hörby förvärvar 500 aktier a 1.000 kronor för 500.000 kronor. 
 
I samband härmed skall Hörby kommun till bolaget överlåta den egendom och utföra vissa 
tjänster som framgår av bilagt avtal, bilaga 2, och på där angivna villkor. 
 
Bolaget skall vidare övertaga arbetsgivaransvaret för i bilagd förteckning, bilaga3, angivna 
personer. Hörby kommuns skyldighet att bereda personal som inte önskar anställning i bolaget 
annat arbete regleras i lagen om anställningsskydd. 
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§ 4 
Vik ökning av aktiekapitalet skall envar av kommunerna deltaga häri i proportion till sin andel 
av aktiekapitalet. 
 
Beslut om nedsättning eller ökning av aktiekapitalet eller om bolagets trädande i likvidation får 
inte, i andra fall än då aktiebolagslagens bestämmelser nödvändiggör detta, ske om inte 
kommunerna är ense därom. 
 
§ 5 
Aktie får inte överlåtas eller pantsättas. 
 
§ 6 
Bolagets styrelse skall bestå av nio ledamöter och nio suppleanter som nomineras enligt 
följande: 
 
Eslöv      5 ledamöter och 5 suppleanter 
Höör       2 ledamöter och 2 suppleanter 
Hörby     2 ledamöter och 2 suppleanter 
 
I styrelsen skall även ingå representanter för de anställda enligt lag om styrelserepresentation 
för privatanställda. 
 
De tekniska cheferna eller motsvarande i kommunerna skall beredas tillfälle att närvara vid 
styrelsens sammanträden. 
 
Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet röstberättigade styrelseledamöter är 
närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. 
 
§ 7 
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet 
 
att uppsamla, förvara, transportera och behandla avfall, 
att projektera, bygga och driva regionala behandlingsanläggningar, 
att försälja utvunna produkter samt tjänster av olika slag inom miljövårdens och 
 avfallshanteringens områden, 
att anskaffa, planera och sköta sådana markområden, anläggningar och maskiner som 
 erfordras för verksamheten, 
att bedriva annan därmed förenlig verksamhet. 
 
§ 8 
Kommunerna förbinder sig medverka till att bolaget får till sig upplåtet för sin verksamhet 
erforderliga markområden. 
 
§ 9 
Kommunerna skall tillse att till bolaget avlämnas allt avfall, som kommunerna är skyldiga 
hantera enligt lag, renhållningsordning och lokal hälsovårdsordning. 
 
Kommunerna är även skyldiga att låta bolaget ombesörja uppsamling, förvaring, transport och 
behandling av sådant annat avfall som bolaget finner sig med fördel kunna hantera. 
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§ 10 
Kommunerna åtager sig att i god tid till bolaget anmäla större förutsebara förändringar 
beträffande mängd och sammansättning av avfall, särskilt vad gäller industriavfall. 
 
§ 11 
Kommunerna skall verka för likformighet av renhållningstaxor samt även av lokala 
hälsoskyddsföreskrifter och lokal renhållningsordning för resp. kommun intagna bestämmelser 
om hantering av avfall samt andra bestämmelser av betydelse för den regionala 
avfallshanteringen. 
 
§ 12 
Den ersättning bolaget betingar sig i sin verksamhet skall motsvara bolagets självkostnader 
med skäligt självfinansieringspåslag. Härutöver skall vad som i §§ 13-14 angives gälla. 
 
§ 13 
För uppsamling, förvaring, transport och behandling av hushållsavfall och sådant annat avfall 
som kommunerna är skyldiga att hantera bestämmes avgifterna av respektive kommun för sitt 
område efter förslag av bolagsstyrelsen. Avgifterna avseende hushållsavfall skall vara 
oberoende av transportavståndet mellan fastighetsgräns eller därmed likartad gräns och depå 
eller behandlingsanläggning. 
 
Fakturering av sådana avgifter skall ombesörjas av bolaget och betalning ske direkt till bolaget. 
 
Antager kommun taxa som innebär att taxenivån i kommun understiger nivån i övriga 
kommuner skall kommunen utge ersättning till bolaget med motsvarande belopp. 
 
§ 14 
För hantering av annat avfall än vad som avses under § 13 samt tjänster i övrigt erlägges 
avgifter enligt bolagets bestämmande. 
 
§ 15 
Tvister med anledning av detta avtal avgöres av skiljemän enligt lag. 
 
§ 16 
Detta avtal träder i kraft så snart detsamma godkänts och undertecknats av kommunerna och 
gäller till och med år 2020. Om icke någon av kommunerna senast fem år dessförinnan 
uppsäger avtalet förlänges detsammas giltighetstid med tio år för varje gång med oförändrad 
uppsägningstid. Om uppsägning sker skall förhandlingar upptagas mellan kommunerna om 
avtalets fortsatta giltighet och bolagets bestånd. 
 
Genom ikraftträdande av detta avtal upphör konsortialavtal den 12 och 17 maj 1981 mellan 
Eslövs och Höörs kommuner att gälla. 
 
Eslöv den                              Höör den 
För Eslövs kommun,             För Höörs kommun, 
dess kommunstyrelse:           des kommunstyrelse: 
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Hörby den 
För Hörby kommun, 
dess kommunstyrelse: 
 
 
                                                     Bilaga 1 
 
                       BOLAGSORDNING 
 
 
 
§ 1 
Bolagets firma är Mellanskånes Renhållningsaktiebolag. 
 
§ 2 
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att 
- uppsamla, förvara, transportera och behandla avfall 
- försälja utvunna produkter samt tjänster inom miljö- och avfallsområdet 
- driva annan därmed förenlig verksamhet med syfte att med beaktande av miljö- och 

resurshänsyn bedriva verksamheten på ett för kommunmedlemmarna ändamålsenligt och 
effektivt sätt. 

 
§ 3 
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 4 
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 1.500.000 och högst 6.000.000 kronor. 
 
Aktie skall lyda på 1.000 kronor. 
 
§ 5 
Bolagets aktier får icke genom teckning eller överlåtelse förvärvas av  utländsk medborgare, 
samfällighet eller stiftelse, av svenskt handelsbolag, vari finns utländsk bolagsman, av svensk 
ekonomisk förening, av svenskt aktiebolag vars aktiebrev må ställas till innehavaren, eller av 
annat svenskt aktiebolag i vars bolagsordning ej intagits sådant förbehåll som avses i 2 §, i 
andra stycket lagen 1916:156 om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom m.m.; 
dock att utan hinder av det nu gjorda förbehållet aktier får förvärvas till aktiefond enligt 
aktiefondslagen (1974:931) eller av svenskt bolag eller svensk förening, som avses i 18 § 
inskränkningslagen (1916:156). 
 
§ 6 
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Eslövs kommun, Malmöhus län. 
 
§ 7 
Bolagets styrelse skall jämte representanter för de anställda enligt lag om styrelserepresentation 
för de privatanställda bestå av nio ledamöter och nio personliga suppleanter. 
 
Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet röstberättigade styrelseledamöter är 
närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. 
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Ledamöter och suppleanter väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av 
nästa ordinarie bolagsstämma. Bolagsstämman utser ordförande och vice ordförande inom 
styrelsen. 
 
 
 
 
§ 8 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de personer inom eller utom 
styrelsen, som styrelsen därtill utser. 
 
§ 9 
För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, och bolagets 
årsredovisning samt räkenskaper utses årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet 
nästa ordinarie bolagsstämma fyra revisorer och lika många suppleanter för dem. 
 
En revisor och en suppleant skall vara auktoriserad revisor. 
 
§ 10 
Ordinarie bolagsstämma hålles en gång årligen under april eller maj månad. 
 
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 
 
1   Val av ordföranden vid stämman 
2   Upprättande och godkännande av röstlängd 
3   Val av justeringsman 
4   Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 
5   Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 
6   A Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 
     B Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda     

balansräkningen 
7   Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören 
8   Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna 
9   Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorsuppleanter 
10 Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen 
11 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen 
 
§ 11 
Kallelse till bolagsstämma och andra meddelande till aktieägarna skall ske genom 
rekommenderade brev. 
 
Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas tidigast fyra och senast två veckor före 
bolagsstämman till varje aktieägare. 
 
§ 12 
Vid bolagsstämman får envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier. 
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                                      Bilaga 2 
 
Mellan Hörby kommun och mellanskånes Renhållningsaktiebolag träffas följande 
 
                                        AVTAL 
   
§ 1 
Kommunen överlåter till bolaget med full äganderätt följande fordon: 
 
Lastmaskin L 70 
Reservbil GTW 297 
Tätortsbil KYC 832 
Glesbygdsbilarna AZE 085, GDM 697, NPK 351 
Latrinbil CLZ 315 
 
§ 2 
Kommunen överlåter till bolaget med äganderätt följande anläggningar, utmärka på bilagd 
karta, på ofri grund belägna på Stavröds avfallsupplag. 
 
* Omlastningsstation (1) 
* Manskapsbod (2) 
* Plåtgarage 8 x 10 m (3) 
* Mottagningsanordning för olja och oljebemängd jord med oljeavskiljare (4) 
* Belysningsmaster 
 
§ 3 
Kommunen upplåter till bolaget under tiden 1990-02-01 - 1994-12-31 nyttjanderätten till å 
bilagd karta utmärkta lokaler och anordningar belägna inom gatukontorets förrådsplats samt 
medger bolaget rätt att utnyttja erforderliga ytor för transporter. 
 
I personalutrymmen (omklädning, tvätt och dusch samt matsal) disponerar bolaget utrymme för 
sex personer. 
 
Anordning för tvätt av fordon för av bolaget nyttjas i samråd med kommunen. 
 
Kommunen svarar för driften av lokalerna och anläggningarna. 
 
§ 4 
Kommunen ombesörjer för bolagets räkning debitering av renhållningsavgifter under tiden  
1990-02-01 - 1990-12-31. 
 
§ 5 
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Kommunen förbinder sig att från bolaget mottaga och behandla slam, latrin och lakvatten på 
villkor enligt särskilt upprättat avtal. 
 
§ 6 
Kommunen förbinder sig att fr.o.m. 1990-02-01 överföra avtal angående slamtömning mellan 
Hörby kommun och Schaktgruppen i Hörby AB till bolaget samt att samtidigt till bolaget 
överföra debiteringen av dessa tjänster. 
 
 
 
§ 7 
Mellan kommunen och bolaget har träffats avtal om lägenhetsarrende innebärande att bolaget 
på gällande villkor arrenderar Stavröds avfallsupplag i andra hand. 
 
§ 8 
Ovan angiven egendom överlåtes i befintligt skick och äganderätten övergår till bolaget 1990-
02-01. 
 
§ 9 
Som ersättning för under §§ 1-4 angiven egendom och tjänster erlägger bolaget 1990-02-01 till 
kommunen 1.030.000 kronor. 
 
Eslöv den                       Hörby den 
Mellanskånes Renhållnings AB   Hörby kommun, 
                                dess tekniska nämnd 
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                                                   Bilaga 3 
 
 
                     PERSONALFÖRTECKNING m.m. 
 
Följande anställda personer hos Hörby kommun skall erbjudas motsvarande anställning i 
Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB) när bolaget övertar ansvaret för 
avfallshanteringen m.m. i Hörby 1990-02-01: 
 
Hans Östberg, Bruksgatan 14, 242 31 Hörby 
Allan Kvist, Svanvägen 3, 242 43 Hörby 
Kenneth Håkansson, Tingsgatan 22, 242 31 Hörby 
Kent Nilsson, Janne Nilssons väg 34, 242 32 Hörby 
Jan Wernersson, Ekastorp Pl. 428, 242 98 Hörby 
Hans Nilsson, Domängatan 33, 242 32 Hörby 
 
 
                         Särskilda villkor
 
1. Personal som anställes hos MERAB har företrädesrätt enligt lagen om anställningsskydd 

till anställningar hos Hörby kommun. Företrädesrätten gäller i fem år, räknat från 
anställningstidpunkten, och omfattar kommunens samtliga verksamhetsområden. 

 
2. Anställningstid hos Hörby kommun skall tillgodoräknas som anställningstid i MERAB. 
 
3. Hos kommunen sparade semesterdagar får föras över till MERAB. Kommunen ger 

ersättning till MERAB för semesterdagarna. 
 
 


