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Yrkande om överklagan av deldom ansökan om tillstånd 
enligt miljöbalken till befintlig och utökad (HVO-
projektet) verksamhet vid Preemraff i Göteborgs 
kommun, Mål nr M 2673-19  
 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Göteborg stad överklagar deldom Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och 
utökad (HVO-projektet) verksamhet vid Preemraff i Göteborgs kommun, Mål nr M 2673-19 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att skyndsamt återkomma med förslag på överklagan i 
enlighet med vad som framgår i detta yrkande.   
 

Yrkandet 
Mark- och miljödomstolen tillåter i sin deldom Preemraff Göteborg att fortsätta med sin fossila 
produktion samtidigt som man startar upp en ny HVO-anläggning. Det innebär att de totala 
utsläppen från anläggningen kommer att öka när anläggningen utöver dagens tillåtna 6 miljoner 
ton råvara ökas till 7,6 miljoner ton per år fram till och med år 2036. 

Göteborgs stad har ett ambitiöst miljö- och klimatprogram med mål om klimatutsläpp nära noll 
till 2030. Målet inkluderar hela Göteborgs geografiska yta. Vi rödgrönrosa menar att det nya 
tillståndet kommer att motverka möjligheterna att uppnå klimatmålet. 

Vi ser positivt på att Preem arbetar för att ställa om sin verksamhet från fossilt till förnybart under 
förutsättning att den förnybara råvaran är hållbart producerad. Men omställningen behöver ske 
snabbt om vi ska kunna nå våra klimatmål i linje med Parisavtalet. Vi är därför kritiska till att 
Preem i sin ansökan vill utöka verksamheten istället för att ersätta fossil råvara med förnybar.  

I det klimatnödläge som vi befinner oss i, är det oacceptabelt att utsläppen av koldioxid tillåts öka 
utan att en tidsbestämd plan för total utfasning av fossil råvara finns. Ett utökat tillstånd där man 
behåller hela den fossila produktionen och adderar förnybart gör att Preem, som redan är en av de 
tio största punktkällorna i Sverige ökar sina utsläpp ytterligare. Därför menar vi att ett utökat 
tillstånd behöver innehålla tydliga krav på snabb utfasning av fossil råvara. 

Med den dispens som domen meddelar från förbud i artskyddsförordningen, medför tillståndet 
även negativ påverkan på den biologiska mångfalden. 
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