
 
 

PRESSMEDDELANDE 
Stockholm den 11 april, 2022 

 

Scandinavian Biogas lönsamhet under första kvartalet 2022 
markant lägre än planerat    
 
Scandinavian Biogas koncernen bedömer att lönsamheten (EBITDA) för första kvartalet 2022 kommer 
att vara markant lägre än planerat och bedöms bli ca 4 MSEK. 
 
Den lägre lönsamheten beror huvudsakligen på två faktorer. Dels så kommer det av svenska 
regeringen beslutade produktionsstödet inte att betalas ut för första halvåret, utan först från juli 2022.  
Vidare har det försämrade omvärldsläget kraftigt drivit upp priserna på energi och råvaror, vilket 
påverkar de delar som inte kunnat prissäkras. Då huvuddelen av koncernens priser mot kund har 
indexregleringar på årsbas får detta en negativ effekt på kort sikt. 
 
Underhållskostnaderna på anläggningen i Södertörn har också varit högre än normalt. Den 
omfattande ombyggnationen som nu genomförs på anläggningen har delvis syfte att göra 
anläggningen mera robust och minska underhållsbehoven. Slutligen har koncernen beslutat avbryta 
ett planerat förvärv, vilket belastar kvartalet med vissa transaktionskostnader. 
 
Det beslutade produktionsstödet ses som positivt för marknadsutvecklingen och visar att Sveriges 
regering och riksdag ser en ökad biogasproduktion som en väsentlig del i arbetet att minska beroendet 
av fossil energi. Även de ökade priserna för energi kommer att gynna koncernens lönsamhet efter 
hand som nya kontrakt kan tecknas.  
 
Rapporten för första kvartalet 2022 kommer att publiceras enligt plan den 28:e april 2022. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Matti Vikkula, CEO Scandinavian Biogas, telefon +46-70 597 9938  
 
Scandinavian Biogas är en ledande nordisk producent av biogas som fordonsbränsle. Biogasen är 
CO2-neutral utvinns ur avloppsslam och avfall från hushåll och lantbruk samt industriellt organiskt 
avfall. Idag finns anläggningar i Sverige, Norge och Korea. Under 2021 levererade företaget 366 GWh 
till marknaden. Scandinavian Biogas har 100 anställda och hade 2021 en omsättning på 394 MSEK. 
Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Premier. 
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, telefon: +46 (0)8-463 80 00, certifiedadviser(at)penser.se. 
Scandinavians hemsida är www.scandinavianbiogas.com 
 
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU MAR) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2022 kl. 7:30. 
 


