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EN VIKTIG SAMHÄLLSAKTÖR MED STORT ANSVAR 

Egen produktion i två raffinaderier med 
kapacitet på 18 miljoner kubikmeter per år 

En av Sveriges största producenter  
av förnybara drivmedel 

Står för 80 procent av Sveriges 
raffinaderikapacitet, och 30 procent 
av Skandinaviens 

En av Sverige största exportföretag 
med 2/3 av produktionen på export 

Tillför 50 procent av allt drivmedel 
som säljs i Sverige 



PREEM I KORTHET 

• Drygt 1 400 anställda, varav 900 
arbetar på raffinaderierna 

• 570 tankställen 

• Verksamhet i Sverige och Norge 

• Omsätter ca 70 miljarder /år 

• Cirka 3 000 anställda tillsammans med 
återförsäljare och parters 

• Bildades i maj 1996 



PREEM HAR HÖGA AMBITIONER OCH MÅL 

3 000 000 m3 50 procent 
av transport-

energibehovet 2030  
produktion av förnybara 

drivmedel 2030 



HUR SKA DET GÅ TILL? 

Nyttja råvaror från skogen – kritiskt för att uppnå målen 

Uppgraderingar av anläggningar för nya råvaror  
– byggs efterhand som efterfrågan ökar 

Partnerskap, samarbeten och utveckling av  
den nya värdekedjan avgörande 



SVERIGE HAR UNIK POTENTIAL 

Nya gröna affärsmöjligheter 
och gröna jobb 

Hållbara råvaror från skogen 
som ger reell klimatnytta 
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Källa: Börjesson m.fl.,  2013 och Börjesson, 2016, Sweco, Preem 2018 

Security of supply – minskad 
import, möjlig export 

Idag produceras endast  
3 TWh biodrivmedel av 

svensk bioråvara varje år 

Lignin och 
pyrolysolja 
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PREEM + GÄVLEBORG = SANT 

• Gemensam produktionsanläggning för 
framställning av pyrolysolja 
 

• Anläggningen planeras vid Kastets sågverk i 
Gävle 
 

• Byggstart sker 2019/2020 och beräknas vara 
färdigställd 2021 
 

• 25 000 ton pyrolysolja per år som raffineras på 
Preems raffinaderi i Lysekil 

• Världens första ligninanläggning för 
biodrivmedel 
 

• Vid massabruket i Vallvik, Söderhamn 
 

• Byggstart sker 2019/2020 och beräknas vara 
färdigställt 2021 
 

• 25-30 000 ton lignin per år, därefter 300-500 000 
ton förutsatt att fler anläggningar uppförs 
framöver 
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NYA ANLÄGGNINGAR PÅ GÅNG 

2018 | Utbyggnad ökar HVO-produktionen till  
210 000 m3 
 
2019 | Byggstart fabriker för utvinning av 
hållbara råvaror 
 
2021 | Färdigställande av nya fabriker 
 
2022 | > 1 300 000 m3 förnybar produktion 
 
2025 | Storskalig förnybar produktion i Lysekil 
 
2030 | Minst 3 000 000 m3 förnybar försäljning 



SÅ VAD TYCKER VI OM POLITIKENS UTVECKLING? 

EU-mål 
Svenska 

mål 
Reduktions-

plikten 
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SÅ BLIR REDUKTIONSPLIKTEN BÄTTRE 

Reduktions-
plikten 

Gemensam reduktionspliktsnivå för bensin och diesel  

Långsiktiga reduktionspliktsnivåer – på riktigt 

Även inkludera höginblandat i reduktionsplikten 

Tydligare övergångsregler mellan år   

Incitament att överträffa reduktionsplikten 

Översyn av inhemsk produktion i kontrollstationerna, 
och säkerställa att överkompensationsreglerna efterlevs 
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TACK  

FÖR ATT NI LYSSNADE! 
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