
 

 

                                   
 

Pressmeddelande, Stockholm 2020-11-30 

Scandinavian Biogas förvärvar Ekdalens Biotransporter 
 

Scandinavian Biogas förvärvar logistikservicebolaget Ekdalens Biotransporter AB, som är en 
marknadsledande aktör inom transporter av organiska material till och från biogasanläggningar 
i södra Sverige. Förvärvet är ett led i Scandinavian Biogas strategi att nå ökad integration över 
hela värdekedjan, från organiskt avfall till färdig biogas och biogödsel, och kunna offerera 
omfattande transportservice för biogasindustrin. 

 

Ekdalens Biotransporter är en marknadsledande aktör inom transporter av organiskt material 
med fokus på gödsel och biosubstrat till och från biogasanläggningar i södra Sverige. Bolaget har 
de senaste åren haft en positiv operationell och finansiell utveckling med flera nya kunder och en 
hög beläggning. Under 2019 uppgick bolagets nettoomsättning till 53,4 MSEK och rörelseresultat 
(EBIT) till 12,8 MSEK.  

- Biogasproduktion är en växande bransch och pålitliga leveranser av substrat är helt 
avgörande för biogasindustrin. Biogasproducenter behöver därför en stark 
logistikpartner med en hög grad av expertis. Ekdalens Biotransporter är en sådan stark 
aktör. Bolagets kompetens kommer att vara viktig och nyttigt för hela biogasindustrin i 
Sverige, likväl som för Scandinavian Biogas kommande tillväxtprojekt, bland annat det 
som vi driver tillsammans med lantbrukare i Mönsterås kommun, säger Matti Vikkula, 
VD Scandinavian Biogas. 

 

Efterfrågan på biogas växer idag starkt och positiva signaler från politiken har genererat 
ytterligare intresse. Genom att integrera en logistikaktör ökar tillförlitligheten i 
substratleveranserna, vilket är en viktig faktor för att kunna garantera en hög tillgänglighet vid 
produktionsanläggningarna.  

Ekdalens Biotransporter med huvudkontor i Helsingborg grundades 2005 av Ulf Wäktare som idag 
är VD och ägare. Ulf Wäktare kommer att fortsätta som verksamhetschef för bolaget och tar även 
plats i ledningsgruppen för Scandinavian Biogas svenska verksamhet. Bolaget kommer att 
fortsätta drivas i nuvarande form och inriktningen på verksamheten kvarstår. 

- Sedan jag startade Ekdalens Biotransporter för femton år sedan har verksamheten vuxit 
snabbt. Att Scandinavian Biogas nu förvärvar bolaget ser jag som en viktig bekräftelse 
på att satsningen var helt rätt. Jag ser fram emot att vara en del av Scandinavian Biogas 
och tillsammans verka för en fortsatt utveckling av biogasproduktionen i Sverige. Som 
leverantör av substrat till Scandinavian Biogasanläggning på Södertörn har vi sedan 
tidigare en långvarig relation, säger Ulf Wäktare, VD och ägare till Ekdalens 
Biotransporter AB. 
 

Scandinavian Biogas har signerat avtalet om att förvärva 100 procent av aktierna i Ekdalens 
Biotransporter AB med tillträde vid slutet av 2020. 
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För mer information, vänligen kontakta: 
Matti Vikkula 
CEO Scandinavian Biogas 
+46 (0) 70-597 99 38 
matti.vikkula@scandinavianbiogas.com 
 
Ulf Wäktare 
VD Ekdalens Biotransporter AB 
+46 (0) 70-815 58 58 
ulf@ekdalen.com 
 
Kort om Bolaget: 
Scandinavian Biogas är idag en av Nordens största privata producenter av biogas som 
fordonsbränsle. Bolaget driver även en produktionsanläggning för förbehandling av matavfall 
och industriellt organiskt avfall, samt en anläggning för produktion av rå biogas i Sydkorea och 
en anläggning för produktion av flytande biogas i Norge. 
 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 
30 november 2020 kl.07:00 


