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Askan – en utmaning. 

Värmek har sedan lång tid upphandlat omhändertagande av så kallad flygaska från förbränning av 

utsorterat avfall. Stränga miljökrav och hållbarhetskriteriser har ställts på de potentiella 

entreprenörer som kan ta emot flygaska. Idag har Värmek avtal med tre parter. Ragn Sells, 

Miljöteknikk Terrateam och Noah. Av dessa tre är det Noah som tar emot mest aska. 

- Att detta måste ske med största säkerhet och miljöhänsyn är självklart, säger Peter Dahl VD 

VÄRMEK. Det är också därför vi ställer höga krav i upphandlingarna som vi gör på uppdrag av 

våra medlemmar. 

Askan är en utmaning för alla inblandade. Vi, som samhälle vill minska CO2 utsläppen och vårt 

beroende av olja från bland annat Ryssland och då har vi ett antal inhemska bränslen, däribland 

utsorterat avfall från hushållen i Sverige att välja på. Det ligger i Sveriges intresse att agera för ett 

oberoende och hållbart energisystem, och Värmek kommer att hjälpa till i den strävan. 

Det importeras en del utsorterat avfall och det medför att volymen som förbränns ökar men kraven 

är lika höga på detta som på vårt inhemska avfall. Självfallet ska det återvinning av material gå först 

men när inte det går är energiutvinning ett bra alternativ. Vi är inte ensamma om att förbränna 

utsorterat avfall men vi är bäst i Europa på att ta hand om energin från avfallet.  

I och med att askmängderna ökar och befintliga deponier fylls upp så måste nya hanteringssätt tas 

fram. VÄRMEK för sedan en tid tillbaka samtal med många olika aktörer för att kunna lösa framtida 

hantering av flygaska. Värmeks mål är, eftersom det finns flygaska som måste hanteras i enlighet 

med de strängaste miljökraven, att det ska göras på bästa möjliga sätt. Förnärvarande finns det en 

handfull seriösa aktörer på marknaden men Värmek skulle gärna se fler. 

- Så länge vi har detta problem kommer Värmek med sitt hållbarhetskoncept arbeta för 

långsiktiga och säkra lösningar i sina upphandlingar. Allt annat är oacceptabelt och det gäller 

alla Värmeks upphandlingar, säger Peter Dahl. 

Nästa upphandlingsomgång kommer att inledas 2017 och under tiden vidareutvecklar Värmek 

hållbarhetskonceptet för att driva fram de bästa och säkraste lösningarna för sina medlemmar. 

 

 

 

Värmek är en icke- vinst drivande inköpscentral för energiföretag i Sverige som på uppdrag av sina medlemmar 

upphandlar ramavtal gällande teknik och tjänster. Värmek har 144 medlemmar, de flesta kommunägda. 

Värmek har sedan tre år tillbaka arbetat målmedvetet med hållbarhetsfrågor och har i dag ett mycket 

avancerat koncept som implementeras i alla upphandlingar. 2015 vann Värmek Konkurrensverkets tävling 

Utmärkt Hållbar Upphandlare. 


