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Susanne Lång, biträdande kommunikationschef, tfn 08- 

 

 

Pristagarna för utmärkt hållbar upphandlare och leverantör korade 

I samband med konferensen Hållbar Upphandling delade Konkurrensverket ut två priser 

till en utmärkt hållbar leverantör och en upphandlare. Vinnare är leverantörsföretaget 

Atea för sitt aktiva klimatarbete, och VÄRMEK - Värmeverkens ekonomiska förening för 

sitt nytänkande i hållbarhetsfrågor. 

Det är första gången som Konkurrensverket står som värd för tävlingen som sker i 

två klasser: Utmärkt hållbar upphandlare och Utmärkt hållbar leverantör. 

Tidigare har tävlingen arrangerats av Miljöstyrningsrådet. 

Vid en ceremoni i samband med konferensen Hållbar Upphandling fick de två 

pristagarna ta emot diplom, applåder och ära. 

– De båda vinnarna har gjort goda insatser för att stimulera mer långsiktigt 

hållbara upphandlingar. Vi har två mycket värdiga vinnare, säger 

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i samband med att priserna 

delas ut. 

– För oss är det naturligt att arbeta med hållbarhetsfrågorna eftersom det är en 

centralfråga för våra medlemmar och det känns fantastiskt roligt att vi får ta emot 

priset och att vårt arbete uppmärksammas säger Peter Dahl, VD på VÄRMEK.  

Årets leverantör har även de arbetat strategiskt med hållbarhetsfrågorna och är 

glada för utmärkelsen. 

– Vi är väldigt stolta över priset och det är också en bekräftelse att det vi gör inom 

hållbarhetsområdet, som till exempel uppropet mot konfliktmineraler, är relevant 

för branschen, säger Andreas Rydell, kvalitets- och miljöchef på Atea. 

 

Det är en extern jury som utsett vinnarna. Motiveringarna till priserna finns på 

Konkurrensverkets webbplats www.konkurrensverket.se 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80 
Susanne Lång, biträdande kommunikationschef, tfn 08-586 217 21 
 

http://www.konkurrensverket.se/
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Läs mer om tävlingen och motiveringarna på www.konkurrensverket.se 


