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Preem – Sveriges största  
leverantör av drivmedel  
och Nordens största raffinör... 



Korta fakta om Preem 
• Omsättning 73 592 MSEK 2009 

• Ett av Sveriges största exportföretag, exporterade 
för 38 miljarder SEK 2009 

• Sammanlagd produktion 18 miljoner kubikmeter 
2009, vilket är mer än hela Sveriges behov 

• Svarar för 80% av den svenska 
raffineringskapacitet och 30% av den nordiska 

• Levererar energi och drivmedel i Sverige 
motsvarande 15% av Sveriges totala 
energiförbrukning.  

 

• Specialiserade på att producera 
högkvalitativa miljöanpassade bränslen 
 

 

• Cirka 50% av alla raffinerade produkter som säljs  
i Sverige produceras av Preem.  

• Cirka 25% säljs under eget varumärke. 

 470 bensinstationer och 165 anläggningar för 
tung trafik 

 7 av 10 stora industriföretag får sin värme 
och energi från Preem  

 



Vår vision 
 

Preem leder omvandling mot ett hållbart samhälle 

…vårt ansvar 

”Vi tar ansvar för att minimera den miljöbelastning 
som uppkommer genom tillverkning, distribution, 
lagring och användning av våra produkter. I vårt 
arbete tar vi hänsyn till både global och lokal 
påverkan från vår verksamhet.” 



Rent för miljoner 
 

 

Under 2009 investerade Preem drygt  

40 miljoner kronor i olika marksaneringsprojekt.  

 

Sedan 2005 har Preem investerat 

sammanlagt 150 miljoner kronor i 

olika saneringsprojekt. 



Våra utmaningar 
 

• Kunskapsansvar 

• Geografiska skillnader 

• skillnader mellan myndigheterna i olika delar 
av landet i hur man bedömer skälighet och 
ansvar  

• Hur långt sträcker sig ansvaret? Vad är 
rimligt? 

• Återkontamineringar 

• Risker från pågående verksamhet 

 



 Riskhantering  
- exemplet Karlstad  
 

 - framtida risk för återkontamineringsproblematik. 

Vem bär ansvaret för att förhindra en återkontaminering? 



Hur långt ska vi betala för 
kalaset? - exemplet Västerås  

- Aktuellt återkontaminerings problematik. 

• Hur långt sträcker sig Preems ansvar? Vad är 
skäligt? 

 



Vi jobbar hårt för att det 

aldrig mer ska bli bättre 

förr. 

Nadja Paz 

Nadja.paz@preem.se 


