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För ett år sedan…

• HVO 100 var på ingång
• 100% skattelättnad på HVO 

infördes
• Vikande RME volymer
• Ökad skatt och pris på RME
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”Preem goes west”

Källa: DI 160522



Ökad efterfrågan

Svenska marknaden efterfrågar förnybart — specifikt HVO — i större 
utsträckning, drivet av skatteincitament.

Regeringen har som mål att 90% av alla drivmedel ska vara förnybara år 2030.



Produktionskapacitet – HVO

Europa 

Ren HVO: ca 2,5 miljoner m3 

Co-processad HVO: ca 0,7 miljoner m3

Ny planerad produktion inom 3 år: ca 2,3 miljoner m3

Övriga världen

Ren HVO: ca 1,9 miljoner m3

Ny planerad produktion inom 3 år: ca 0,9 miljoner m3

Den svenska totala dieselvolymen 2015 var 5,8 miljoner m3.



Vad är palmolja?

Palmolja och palmkärnolja är en naturlig vegetabilisk olja från 

oljepalmens frukter. Bland oljefettväxter, är oljepalmen mest 

effektiv. 

Palmolja är en av de mest använda vegetabiliska oljorna i världen 

eftersom den både är billig och har positiva egenskaper som gör 

att den fungerar bra i många produkter.

Samtidigt är det en av de råvaror som bidrar mest till skövling av 

tropiska skogar och därmed till förlust av biologisk mångfald och 

till klimatförändring. 

Palmoljan kan användas för produktion av HVO, dvs som en 

ersättning för fossil råolja vid produktion av drivmedel.

Odling av palmer för utvinning av olja är 
den gröda som ökar snabbast i hela 

världen!



Vad är PFAD?

PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) är en biprodukt från 
palmoljeproduktionen. 

Palmolja och PFAD har exakt samma problematik. De har sitt ursprung 
ur samma palmoljeproduktion, med de negativa miljökonsekvenser 
som det innebär. 

Ökad efterfrågan av PFAD får stora negativa klimat- och 
miljökonsekvenser.

Norges ”Miljödirektorat” har beslutat att klassa PFAD som en biprodukt 
efter starka protester.



Varför väljer Preem bort palmolja/PFAD?

Preems vision: Att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle

- Långsiktig hållbarhet
- Globalt ansvar

Vi skulle enkelt kunna producera HVO av palmolja/PFAD, men vår vision gör att vi 
väljer att avstå. Vi vill inte ersätta ett miljöproblem med ett annat. 



Ytan för Borneos regnskogar minskar drastiskt

De flesta är överens om att det inte 
finns någon hållbar palmolje/PFAD-
produktion och att all ökad 
efterfrågan leder till skövling av 
regnskog.

Anledningen till det är framförallt 
korruption.

Palmolja/PFAD bidrar till en 
snabb miljökatastrof

Även om det skulle finnas sk hållbar 
palmoljeproduktion så leder en ökad 
efterfrågan ofrånkomligt till ökad 
skövling av regnskog för nya 
palmoljeplanteringar

Källa smmi.nu Svensk mat och miljöinformation



Allt fler näringar marknadsför sig som palmoljefria
Mat, djurmat, restauranger, resor, kommuner, hotellkedjor, 
kosmetika, tvål, schampo, rengöringsprodukter etc.
Globala företag (Pepsi, Walmart, Starbucks, MC Donalds) som 
använder sig av palmolja är överens om att kontrollen av 
palmoljeproduktionen inte fungerar önskvärt.

Från december 2014 gäller nya EU-krav som innebär att all 
palmolja i mat ska deklareras på förpackningen, i syfte att 
konsumenterna ska kunna göra ett aktivt val. Konsumenterna vill 
kunna välja palmoljefritt. 
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Generationsmålet 

"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa 

generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen 

är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 

Sveriges gränser."

(Riksdagens definition av generationsmålet.) 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Generationsmalet



TILLBAABLICK LEDARDAGARNA 2013

Val av förnybar råvara
En övergång till förnybara råvaror ska vara en 
hållbar övergång – vi vill inte ersätta ett 
miljöproblem med ett annat. När vi utvärderar 
vilka råvaror vi ska ta in i vår produktion för att 
tillverka HVO har vi en omfattande process där vi 
analyserar och utvärderar råvaran utifrån olika 
aspekter.

Hållbarhetskriterier
• Klimatprestanda
• Miljö (markförroreningar, avskogning, påverkan på den 

biologiska mångfalden, djur och fauna)
• Mänskliga rättigheter 
• Socialt ansvar (ursprungsbefolkning och social påverkan)
• Kemikaliehantering (arbetsmiljö och miljöförstöring)
• Resursanvändning (naturresurser)
• Korruption 
• Långa transporter
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Tekniken förändrar inte längre bara rutiner, och vardagen på 

företagen. Ökande digitalisering och automation leder till nya 

utmaningar och möjligheter både för företag, individer och för 

samhället som helhet. Vad ligger framför oss och vad betyder 

det för din organisation eller den bransch du arbetar i? Vilka 

hinder måste vi överkomma för att lyckas i framtiden? Hur ser 

framtiden ut för din bransch?

Pågående marknadsundersökning från Kairos Future



Preem erbjuder drivmedel med HVO

Preem Evolution Diesel 
Innehåller upp till 50% HVO

HVO Diesel100 

Biodiesel100

Baserad på hållbara råvaror: 
- Tallolja, restprodukter från svensk skogsindustri

- RME, hållbart producerat, främst i Sverige

- Slaktavfall, spårbart och hållbart producerad



88%

51%
46% 45%

HVO 100        

SLAKTAVFALL

BIODIESEL 100 

PERSTORP

PREEM EVOLUTION 

DIESEL  TALLOLJA

HVO 100 

PALMOLJA/PFAD

Klimatprestanda Fossil koldioxidbesparing

Besparing av fossilutsläpp koldioxidutsläpp jämfört med 100% fossil diesel i en W2W analys. 

Om man tar hänsyn till hela produktionskedjan blir skillnaden ännu större än diagrammet visar eftersom palmolja/PFADs

klimatpåverkan ökar kraftigt  vid skövling av regnskog. 

Källa: Energimyndigheten

Palmolja/PFAD* har låg klimatprestanda jämfört med andra 
förnybara råvaror. HVO baserad på 100% palmolja/PFAD 
motsvarar en lägre besparing än Preem Evolution Diesel baserad 
på 50% HVO och 50% fossilt. 

* PFAD klassad som biprodukt



Sammanfattning: Allt grönt är inte skönt 

 Ökande efterfrågan ger en kortsiktig brist på HVO.

 Palmolja/PFAD riskerar att konkurrera ut hållbara råvaror.

 Växande opinion mot palmolja/PFAD.

Preem erbjuder klimatsmarta alternativ med fokus på långsiktig hållbarhet.
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Preem leder omvandlingen mot ett hållbart samhälle 

Ekonomi

Socialt

Miljö
Vi tror på smarta kunder och 
beslutsfattare.

Spårbarhet och informationskrav ökar 
konstant i alla branscher.



preeem.se





BILAGOR

Massbalansprincipen
Biprodukt eller avfall?



Produkten 
blandas på 

depån
200 m3

Fysisk leverens Omsätter verklig produktDepå/ återförsäljare

100 m3

HVO baserat på palmolja/PFAD

100 m3

HVO baserat på tallolja
Kund A
100 m3

Kund B

100 m3

Kunder köper

Kund A   100 m3

Kund B   100 m3

Exempel på massbalansprincipen

Ovan exempel illustrerar hur allokering av de gröna molekylerna görs teoretiskt mot kund. En kund som 
köper palmoljefritt på ”pappret” kan få en produkt som fysiskt innehåller palmolja.
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Biprodukt eller avfall, spelar det någon roll?

KLASSNING Syfte Spårbarhet Klimatprestanda Dubbelräkning 
tillämpas i vissa 
länder, ex i Norge

Biprodukt Produceras med 
ambition att användas 
för ett specifik syfte

Krav på spårbarhet hela 
vägen, från odling till 
produkt

Baseras på hela 
kedjan från odling till 
förbränning.

Får inte tillämpas

Restprodukt
(avfall)

Blir över när någonting 
annan produceras

Full spårbarhet krävs ej. 
Koppling till 
ursprungsråvaran 
behöver inte anges.

Tar inte hänsyn till 
odling och 
framställning.

Får tillämpas inom 
given kvot

Slutsats: en produkts klimatprestanda påverkas starkt av vilken klassning den förnybara komponenten får. Exempel: PFAD som 
restprodukt har ca 90% klimatprestanda medan biprodukten har 45%.

Prissättningen påverkas också då restprodukter generellt är en billigare råvara än ”rena” produkter och/eller har ett högt ekonomiskt 
värde.. Detta ger en stark påverkan på lönsamheten vid produktion men även i råvarans produktionsprocess.

I Norge klassas PFAD som en biprodukt då man anser att den produceras i syfte att användas som råvara i HVO. Sveriges 
Energimyndighet har ännu inte fattat beslut i frågan. 


