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Avtal som gynnar Härnösandsborna ifrågasätts
Snabbt agerande av HEMAB vid avtalstecknade med REKO i Sundsvall om förbränning av
sopor kommer att spara miljonbelopp åt Härnösandsborna. Nu granskas affären av stiftelsen
”den nya välfärden” genom sin inrättade ”konkurrenskommission” för en påstådd överträdelse
mot lagen om offentlig upphandling (LOU).
– Vi har lyckats teckna ett fördelaktigt avtal för att lösa avfallsproblematiken, säger Peter Häggström
vid HEMAB. Tack vare snabbt agerande kan vi nu sänka taxan med hela fem procent om man jämför
med index. Jag anser inte vi gjort något fel i vår handläggning. Lagen om offentlig upphandling tillåter
förhandlade upphandlingar då synnerlig brådska råder.
Konkurrenskommissionen anser att Härnösand Energi & Miljö har brutit mot LOU och därigenom
snedvridit konkurrensen. Denna åsikt har de meddelat HEMAB via en brevskrivning. Egentligen
handlar det om nya skatteregler från 1 juli 2006 som gör att förbränningsanläggningar med hög
elproduktion får en fördel. För HEMAB innebär förbränning av avfall i Sundsvall kortare transporter
som ger 75 procent (110 ton) minskade koldioxidutsläpp per år och dessutom blir kostnaderna lägre.
– Att vi skulle ha snedvridit konkurrensen i samband med REKO-avtalet håller jag inte med om, säger
Häggström. Vi har varit i kontakt med de förbränningsanläggningar som finns inom rimligt
transportavstånd mellan Uppsala i söder och Umeå i norr. Sundsvall var det enda rimliga och
samtidigt bästa alternativet. Riksdagens snabba införande av skatt på förbränning av avfall påverkade
marknadens förutsättningar och skapade en rusning bland avfallsföretagen att teckna avtal med
förbränningsanläggningar med låg skattebelastning. Detta hade vi inte kunnat förutse utan fick snabbt
genomföra en upphandling och teckna avtal. Vi lyckades bra i vår upphandling, säger Häggström.
– Det känns bra att leverera till Sundsvalls nybyggda panna med modern reningsteknik och bra
återvinning i form av fjärrvärme- och elproduktion samtidigt som vi med detta fördelaktiga avtal nu kan
sänka taxan också, säger Häggström.
Konkurrenskommissionen är en oberoende lobbyorganisation utan officiellt uppdrag av tillsynsorgan
eller liknande. Kommissionen startades av stiftelsen ”den nya välfärden” 1994 och anser sig ha i
uppdrag att bedöma om skattepengar används på ett riktigt sätt sett ur ett konkurrensperspektiv.
Kompletterande information lämnas gärna av:
Härnösand Energi & Miljö AB
Peter Häggström
Telefon: 0611-55 75 30, 070-6409085
Utsänt av:
Härnösand Energi & Miljö AB
Andreas Einarsson
Telefon: 0611-55 75 26, 070-6577526

