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Val av 

återvinningsmetod 

från krematorier ger 

idag inga 

tidningsrubriker. 

 

Svenska 

miljölagstiftning 

(Miljöbalken) 

”kräver” 

värmeåtervinning  



Etisk Råd: 

• Varmeudvikling er ikke formålet med kremeringen  
 

• Kremeringsprocessen kræver tilførsel af varme 
 

• ”Ligene anvendes ikke som brændsel” 
 

• Miljøbetinget krav om nedkøling af røggasserne 
 

• Led i naturens kredsløb uanset begravelsesmetode 
 

• Ikke usømmeligt at udnytte varmen 
 

• Gode miljømæssige grunde 
 

• Eget forbrug foretrækkes, men fjernvarme afvises ikke 
 

• Eventuelle indtægter må kun nedbringe omkostningerne 
 

• Nøgtern information om processen anbefales 

DKL  Ernst Jensen  



Effekten från rökgaskylaren varierar kraftigt 

Värme från rökgaskylning utgörs av varm vätska 

(hetvatten).  

Effekten varierar mellan ca 30 – 500 kW vid en en-

ugnsanläggning  



Fordeling af varmekilder i en krematorieovn 

Kiste 42 %

Gas 37 %Indlæg 3 %Lig 19 %
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Vilka möjligheter har vi att återvinna värme 

från kremationsprocessen? 

- Till fjärrvärme 

- Till ackumulatorsystem i byggnaden för husuppvärmning 

- Till ackumulatorsystem i byggnaden för drift av 

absorptionskylmaskin 

- Till ackumulatorsystem i byggnaden för drift av ORC-

maskin (elproduktion) 

Möjlig energimängd att återvinna: ca 235 – 255 kWh per 

kremation 



Återvinning till fjärrvärmenät 

Ca 24 krematorier i Sverige återvinner till fjärrvärmenät 

Temperatur till fjärrvärmenät så hög som möjligt oftast 

högre än 90 - 95 oC 



Återvinning till fjärrvärmenät 

Värmebärare/köldbärare (vätska) är vatten 

Fjärrvärmebolagen har olika krav på teknisk utförande och 

ekonomisk ersättning för mottagen värme varierar kraftigt 

i landet. 

 

• Ingen samtidighetsfaktor dvs värme lvereras till 
fjärrvärmenätet när värmen produceras 

• 100 % utnyttjelse 

• Relativt mindre investering (beror på vad 
fjärrvärmebolaget bekostar) 

• Inget behov av kylmedelkylare och därmed inga problem 
med placering eller ljud 





Återvinning till ackumulatorsystem i byggnad för 

husuppvärmning 

Ca 18 krematorier i Sverige återvinner till eget 

värmesystem 



Ackumulatorsystem för husuppvärmning 

SKKF Torbjörn Samuelsson 

Temperatur i ackumulator ca 90 - 95 oC 

Värmebärare/köldbärare (vätska) behöver inblandning av 

frysskyddsmedel vanligen etylen- eller propylenglykol 

• Kremering sker bara dagtid på vardagar dvs liten del av 
totalt antal timmar.  

• Värmebehov har vi hela dygnet och på veckosluten 

• Vi kan bara utnyttja värme delvis 

• Behov av utomhusplacerad kylmedelkylare 

• Behov av värmeackumulatorer 

• Relativt stor investering 

• Kräver vattenburet värmesystem i byggnaden 







Återvinning till ackumulatorsystem i byggnad för 

drift av absorptionskylmaskin 

Finns på ett krematorium i Sverige. 

Lämplig för komfortkylning av krematorielokalerna. 

Fungerar inte för kylning av kistkylar. 

Kombineras med fördel med elkompressordriven 

kylmaskin och frikyla.  



Återvinning till ackumulatorsystem i byggnad för 

drift av ORC-maskin (elproduktion) 

Finns inte på något krematorium i Sverige. Finns på några 

få närvärmeverk. 



”Värma kråkorna” 



 Tack för att ni lyssnade! 
 


