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Sveriges 
största

oljebolag

Preem

Preems Affärsidé

“Vi skapar ökat värde för kund och samhälle, 
genom att utveckla och tillhandahålla 

miljöanpassade energi- och fordonsbränslen, 
till konkurrenskraftiga priser.”

Fakta om Preem

omsätter ca 40 miljarder kr

produktionskapacitet på 
15 miljoner ton (= mer än hela 
Sveriges behov)

har 3/4 av Sveriges 
raffineringskapacitet

råoljehandel – raffinering – depå/transport – försäljning

7 depåer efter Sveriges kust

En av Sveriges största 
fartygsbefraktare
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683 tankanläggningar

Scanlube
smörjmedelsfabrik

500.000 privatkunder, 
10.000 företagskunder

21,2%

13,2%

56,8%

2,2%

1,1% 5,5%

Export
Oljehandelsföretag
Storkunder
Offentlig sektor
Villaoljekunder
Preems bensinstationer

Preems försäljning 2003 (volym)
Preem’s sales
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Norsk Hydro säljer sin andel i Scanraff till 

köper                   bensinstationer

köper 50% av

köper BP-raffinaderi & eldningsoljeverksamheten av

köper 100% av

köper eldningsoljeverksamheten av

och               får tydligare roller – Stationsnätet delas i syd och väst

Corral (M Al-Amoudi) köper            av KF, staten och Neste

blir hälftenägare i Scanraffblir hälftenägare i Scanraff

köper 17 % av raffinaderiet

säljer hälften av sin andel i raffinaderiet till

köper Texacos ägarandel i Scanraff

byter namn till 

Scanraff började byggas med                som ensam ägare

Scanraff och Preemraff  byter namn till Preemraff Lysekil och Preemraff Göterborg
Framtida miljöskulder
•2 raffinaderier

•7 depåer

•580 bensinstationer

•270 dieselanläggningar

•etc

Historiska 
•26 Depåer 

•71 lossnings- och lastningsplatser

• dieselanläggningar

• bensinstationer
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Myndigheter
21 st Länsstyrelser

290 st kommuner

Preem har/har haft 
verksamhet i samtliga län och 
merparten av kommunerna.

Konsulter ca 10

Entreprenörer ca 10

Förorenade områden
Områden/fastigheter som är så 
förorenade att de kan medföra skada 
eller olägenheter för människors 
hälsa och miljö.

Direkt sanering
Om det föreligger ett hot mot 
omgivande miljö eller människors 
hälsa, främst spridningsrisk.

Eftersanering
När verksamheten är 
avslutad.

Samarbete
Samarbete mellan aktörer för ett område och myndigheten har givit en 
effektiv kontroll, kostnadseffektiv hantering och grunden för en framtida 
god sanering.

•Helsingborg
•Sundsvall
•Stockholm- Loudden
•Umeå -Holmsund

Bra & dåliga erfarenheter

Handläggaren tror att 
lagstiftningen är en 
restaurangmeny där man 
fritt plockar paragrafer.

Helt rent då har jag fattat 
ett säkert beslut!?

Kommunen är både 
tillsynsmyndighet och 
markägare oftast t o m 
under samma 
förvaltningschef.

Goda samarbeten & 
kunskapsdialoger

Miljö - samhällsekonomiska 
bedömningar

Bra konstruktiva dialoger med 
tillsynsmyndigheter.

Oberoende miljökonsult som 
stöd.
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Vad skulle effektivisera arbetet
•Mindre antal tillsynsmyndigheter inom ett ämnesområde

•En tillsynsmyndighet för ett markområde

•En övergripande erfarenhetsgivande myndighet

•Dela föreläggandet mellan involverade parter.

•Provtagningsmodeller - kostnader

Depåer
Holmsund (bergrum)

Sundsvall (grundvatten)

Karlstad (mark)

Borgholm (mark)

Nacka (bergrum och mark)
Bensinstationer 
(Utöver SPIMFAB)

20 st bensinstationer 2004/2005
beräknat till ca 10 miljoner kr

Pågående saneringsprojekt


