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FACILITIES 



FOSSILFRIA VM 
Alpina VM i Åre och 
Skidskytte VM i Östersund 
2019 blir de första fossilfri 
VM. Som hållbar leverantör 
och sponsor är vi med och 
gör det möjligt.  
 
FOSSILFRI IDROTT 
Vi är leverantör till Svenska 
Skidförbundet Alpint.  
 
#FossilfrittVM 

LEVERANTÖR & SPONSOR 



Miljön i tanken 

DANIEL ARENHOLM 
daniel.arenholm@colabitoil.com 
0739-814412 



KLIMATPÅVERKAN 



DET GRÖNA DRIVMEDLET 

HVO100 – GRÖNAST AV DRIVMEDEL 
Vid årsskiftet 2018/19 blir det krav på miljömärkning 
vid pump. Miljömärkningen visat klimatpåverkan 
från varans ursprung till kund. Då är HVO100 det 
drivmedel som har bästa klimategenskaperna.  
 
Energimyndigheten har tagit fram förslag på 
kommunikativt  innehåll och design på märkning.   
 



Miljön i tanken 

Vi ska bidra till ett hållbart samhälle genom att producera och 
tillhandahålla fossilfria drivmedel och andra hållbara produkter.  
 
 
Med fokus på kundnytta, affärsnytta och klimatnytta ska vi leda 
utvecklingen för ett fossilfritt samhälle. 



Miljön i tanken 

”Vi ser till att fordon, utan modifieringar,  
blir fossilfria vid nästa tankning.” 



NORRSUNDET 



ORGANISATION 



FOKUSOMRÅDEN 

”förenar nyttan för miljö, kund och ägare” 

 
 
Med hållbara varor och  
tjänster är vi del av lösningen 
för att göra världen fossilfri  
och minska miljöavtrycken.  

 
 
Vi gör det lätt för kunder  
att göra rätt. Med oss gör 
kunden sina resor, frakt  
och affärer hållbara.  
 

 
 
Med en hållbar position  
på marknaden är vi en  
god affär för både kunder, 
anställda och ägare.  

MILJÖNYTTA KUNDNYTTA AFFÄRSNYTTA 



VÄRDERINGAR 

”vi tänker och agerar marknadsledande” 

Vi är en hållbar aktör 
på marknaden med 
fokus på miljö, 
människa och 
ekonomi. 

 
Vi vågar utmana och 
uppmärksamma 
marknaden och 
omvärlden på 
vinsterna med 
förnybara drivmedel. 

 
Vi skapar innovativa 
lösningar för en ökad 
tillgänglighet av 
miljövänliga val. 

Vi är stolta över våra 
produkter, leveranser  
och vårt företag. 

ANSVARSFULLA UTMANANDE INNOVATIVA STOLTA 



NETTOOMSÄTTNING 



EGNA TANKANLÄGGNINGAR 
Med 37 egna tankanläggningar, 20  partneranläggningar 
och över 300 leveranspunkter gör vi det lätt att göra rätt.  

TANKANLÄGGNINGAR 



EGEN FORDONSFLOTTA 
Med 9 egna tankbilar förser vi egna och andras tankanläggningar med förnybara 
drivmedel. I våra anläggningar kan man tanka med sitt egna betalkort eller vårat  tankkort.   

PÅ GOD VÄG  



  PRODUKTION 

PRODUKTION AV HVO 
Avfall är bara avfall om det inte längre är brukbart.  
COLABITOIL producerar HVO  med använd matolja  
(UCO) som råvara.  Pilotanläggningen har en kapacitet 
att producera 1,5 miljoner liter på årsbasis.  
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FOSSILFRIA VM 
Alpina VM i Åre och 
Skidskytte VM i Östersund 
2019 blir de första fossilfri 
VM. Som hållbar leverantör 
och sponsor är vi med och 
gör det möjligt.  
 
FOSSILFRI IDROTT 
Vi är leverantör till Svenska 
Skidförbundet Alpint.  

LEVERANTÖR & SPONSOR 



 
COLABITOIL SWEDEN AB  

Fabriksvägen 53  
817 30 Norrsundet, Sweden 

+46 771 10 10 40 
www.colabitoil.com 
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