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Preemraff Göteborg bör inte tillåtas öka totala mängden utsläpp. Vid produktion av biodrivmedel 

ska anläggningen förändra inom befintlig ram och minska utsläpp från fossil produktion i 

motsvarande eller högre grad!  

Angående Preemraff i Göteborgs ansökan 2019-06-27 hos Mark -och Miljödomstolen om tillstånd till 

fortsatt och med det s.k. HVO-projektet (HVO = Hydrerad Vegetabilisk Olja; att använda bioråvara för 

att tillverka biodrivmedel) och att utöka verksamheten. 

Klimatet måste få större tyngd i miljölagarna och nya verksamheter med stora utsläpp av 

växthusgaser ska kunna stoppas, föreslår regeringens utredning om klimaträtten som presenterades 

2021-03-31. En ökning av de utsläpp som görs av Preemraff i Göteborg omöjliggör både de 

nationella, regionala och kommunala klimatmålen. Att ge tillstånd till fortsatt och ökad 

koldioxidutsläppande produktion strider mot Sveriges åtaganden enligt Parisavtalet.  

Vi vänder oss mot att Preemraff Göteborg som idag kan raffinera 6 miljoner ton råolja/ år nu vill 

utöka med att även raffinera 1,6 miljoner ton bioråvara/år för att främst tillverka biodiesel. De 

önskar också öka sin vätgasproduktion med 50 % och därmed använda mer fossilgas. 

Vi anser att Preemraff Göteborg inte ska ges tillstånd till utökning utan att förändra inriktning och 

minska sin övriga fossila produktion så att utsläppen av CO2 totalt sett inte ökar. Ansökan innebär att 

verksamheten som är en av de största punktkällorna av fossila CO2-utsläpp kommer att öka utsläpp 

från Preemraff Göteborg som redan är en av Sveriges största utsläppare av växthusgaser. 

Användning av biodrivmedel innebär inte minskade utsläpp här och nu och endast om restprodukter 

som ändå skulle läckt växthusgaser används är de utsläppsneutrala.  Den typen av restprodukter 

finns inte i tillräckligt hög mängd för den omfattande tillverkning av biodrivmedel som Preemraff 

Göteborg önskar bedriva. Det finns betydande osäkerheter kring biobränslen när det gäller tillgången 

till förnybara råvaror även på längre sikt, om inte biologisk mångfald ska påverkas negativt eller 

odlingsmark som behövs för livsmedelsproduktion tas i anspråk. Enligt Energimyndighetens siffror för 

2019 importerades 95 procent av råvaran till HVO. Dessutom kom nästan hälften från oljepalmer. 

Det är en starkt ifrågasatt råvara som bidragit till skövling av regnskog och mycket negativa 

klimateffekter. 

EU-kommissionen kom nyligen med en rapport om hur bioenergi från skogen påverkar klimatet. 

Enligt den har merparten av alla sorters bioenergi från skogen risk att inte vara hållbar. ”Förnybar” 

energi som ökar koldioxidutsläpp under årtionden, bidrar inte till att nå målen – tvärtom: ”Det 

riskerar till och med att öka risken för farliga klimatförändringar”, enligt EASAC, European Academies 

Science Advisory council.  

Trafikverket har i en rapport till regeringen uttryckt att nyckelfrågan kring biobränslen är hur mycket 

som ”kan produceras hållbart utan alltför negativa effekter på till exempel matproduktion, biologisk 

mångfald eller natursystemens kolinbindning”. 

Miljöförvaltningen i Göteborg har angående ansökan uttryckt att ”En utökad produktion ger en 

ökning av lokala fossila utsläpp av CO2 som kommer att innebära att vi (Göteborg stad) får svårare 

att nå vårt lokala miljömål”. När bränslet sedan används i fordon ökar klimatpåverkan ytterligare 

lokalt och nationellt. 



Biodrivmedel används idag för att minska påverkan av fossila bränslens CO2 utsläpp och bedöms ge 

lägre klimatpåverkan på lång sikt än fossila bränslen, eftersom skog och grödor växer upp igen även 

om det tar tid.  Om tillstånd ska ges för utökad produktion av biobränsle måste den därför tydligt 

kopplas till att Preemraff Göteborgs totala utsläpp inte ökar utan att utsläpp från fossil 

bränsleproduktion samtidigt minskar. På sikt måste ändå den fossila produktionen fasas ut och ett 

första steg är att villkora ökade utsläpp från produktion av biodrivmedel till en motsvarande 

minskning av utsläpp från övrig produktion. 
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