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Ökande krav på drivmedelsföretag
1:a juli 2018 infördes Lag om reduktion
av växthusgasutsläpp genom
inblandning av biodrivmedel i bensin
och dieselbränslen som en ny del av
drivmedelslagen. Reduktionsplikten
innebär krav på minskad mängd fossila
växthusgasutsläpp från bensin och
diesel. Reduktionsplikten tittar på
drivmedlets hela livscykel, från källan
till tanken, eftersom klimatpåverkan
sker i alla led.

För att på bästa sätt
möta de ökande
kraven, erbjuder vi nu
försäljning av våra
drivmedel i enlighet
med massbalansprincipen.

Från förnybar andel till reduktion av växthusgaser
1/7-2018
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Visar hur stor andel av produkten som
har sitt ursprung i biomassa

Visar hur mycket mindre fossil koldioxid som
produkten släpper ut totalt jämfört med fossil diesel:
dess växthusgasreducerande egenskaper

Ett nytt sätt att köpa drivmedel
som stödjer en hållbar utveckling

Preems försäljning i enlighet med massbalans

I våra drivmedelsdepåer
blandas fossila drivmedel
med förnybara.
Genom att sälja drivmedel
enligt massbalans kan vi
gradvis ersätta fossilt med
förnybart.

Massbalans gör att vi kan
hålla koll på den totala
andelen förnybart. Vi kan
också härleda hur den
använts.
När du väljer att köpa ett
drivmedel med en viss
reduktion, tillför vi samma
mängd till systemet, så att
det blir balans.

Likt försäljning av grön el så
är det inte möjligt att
garantera hur mycket
reduktion just den produkt
du köper vid ett givet
tillfälle innehåller.
Men, vi kan garantera att
Preem säkerställer att
motsvarande mängd
reduktion som du avtalat
om tillförs i systemet.
Därmed stödjer du en
hållbar utveckling.

Miljönyttan från den
förnybara produktionen
tilldelas kunden.

Tillsammans hjälps vi åt att
stegvis fasa ut fossila
drivmedel och ersätta dem
med förnybara.

Preems certifikat
Med Preems certifikat garanterar vi en
viss reduktionsnivå (minskad mängd
fossila växthusgasutsläpp).
Certifikat
• Garanterar en viss reduktionsnivå för en
avtalad volym bränsle inom en överenskommen tidsperiod.
• Kan anpassas efter behov och miljömål.
• Visar kundens bidrag för miljön.

Preem gör det enklare att nå miljömålen…
Genom att sälja våra drivmedel enligt massbalans driver
vi på produktion och försäljning av hållbara alternativ,
genom att helt enkelt öka tillgängligheten. Det betyder
att du inte längre behöver åka till en viss station eller
depå för att tanka det drivmedel du vill ha för att nå ditt
mål. Du kan istället avtala om den reduktionsnivå som
passar dig och åka till närmsta station eller depå.
Det gör att fler får möjligheten att göra långsiktigt
hållbara val.

”Syftet med ett massbalanssystem är att man ska kunna visa att den
mängd hållbar råvara eller hållbart biobränsle som levereras ut från en
plats motsvaras av en minst lika stor hållbar mängd som levererats in till
platsen under en avgränsad tidsperiod. Uppfyllande av massbalansen
innebär att mer eller lika mycket hållbart har tagits in till platsen som
sedan har tagits ut från platsen.”
Ur Energimyndighetens rapport ”Vägledning till regelverket om hållbarhetskriterier för
biodrivmedel och flytande biobränslen” (Version 4.0)

Möjligheter för kund
Fördelarna
• Det blir enklare att ställa och nå dina miljömål.
• Du har alltid ditt certifikat med dig, som visar
att du bidrar till minskade CO2-utsläpp.
• Du kan tanka på alla Preem och Såifa stationer
genom ditt certifikat.
• Du slipper åka omvägar för att hitta en station
som säljer det bränsle du efterfrågar.
• Om du är hämtkund kan du hämta på alla
Preem, Circle K och OKQ8 depåer.

