Forsikring om levering av biodrivstoff fri for
palmeolje, PFAD og soya
Preem Norge AS bekrefter herved at biodrivstoff Elstad Oljesenter har kjøpt fra
Preem Norge AS utelukkende har bærekraftegenskaper som er fri for palmeolje,
PFAD og soya.
Preem Norge AS benytter miljørevisor for rapportering på bærekraftegenskaper.
Kunder av Elstad Oljesenter AS vil, på grunnlag av vår revisorgodkjente
miljørapport, kunne motta årlig oversikt over kjøpte volumer og
bærekraftegenskaper som er rapportert for disse leveransene.
I Preem har vi et ambisiøst mål om å lede utviklingen mot et bærekraftig samfunn.
Dette er veiledende i alt arbeid vi utfører, spesielt ved utvikling og innkjøp av
fornybart drivstoff. Med det målet i sikte har vi i Preem bestemt at vi ikke skal
selge eller produsere drivstoff som inneholder produkter som stammer fra
palmeolje, PFAD eller soya.
Når Preem kjøper fornybart drivstoff og råvarer for produksjon av fornybart
drivstoff må EU sitt fornybardirektiv og Preems interne bærekraftskriterier
oppfylles. Preem pålegger alle sine leverandører å følge de atferdsnormer som
gjelder for fornybart drivstoff og råvarer.
Preems bærekraftskriterier
-

-

-

Biodrivstoff skal ha god klimaeffekt. Det vil innebære at produktet har
enn GHG-besparelse minimum iht. minstekravet i norsk lovverk.
Biodrivstoff skal ha god energieffektivitet. Det vil si energibruken for å
fremstille og transportere drivstoffet skal stå i rimelig forhold til den
energien som brukes ved forbrenningen.
Produksjonen av biodrivstoff skal ikke krenke menneskers rett til mat
eller bidra til at den globale matsikkerheten forverres.
Produksjonen av biodrivstoff skal ikke krenke menneskerettigheter
stadfestet av FNs konvensjoner. Dette innebærer bl.a. forbudet mot
tvangsarbeid,
kravet
om
ansettelsesavtaler,
retten
til
fagforeningsmedlemskap, sikre arbeidsforhold og retten til lovfestet
lønn.
Produksjon av biodrivstoff skal ikke påvirke tilgang til rent vann eller det
biologiske mangfoldet. Det inkluderer produksjon som kan forårsake
avskoging og/eller andre store utslipp av karbondioksid.

Ved spørsmål om vårt arbeid med fornybart drivstoff er dere velkomne til å
kontakte vår leder innen bærekraftig produksjon og utvikling, Linda Nordström
(telefon +46 10 450 1077).
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