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Scandinavian Biogas ingår leveransavtal om Bio-LNG värt  
2,7 miljarder kronor med ledande tyska LNG-distributören Alternoil 
Scandinavian Biogas har ingått ett långsiktigt avtal med Alternoil avseende leverans av Bio-LNG som 
ska inkluderas i det klimatneutrala fordonsbränslet REEFUEL som idag distribueras på den tyska 
transportmarknaden. Ordervolymerna uppgår till 8 000 ton under uppbyggnadsfasen 2024, för att 
därefter ligga på 11 500 ton (160 GWh) per år från 2025 till 2030. Sammanlagt motsvarar detta en 
energileverans på över 1 TWh och ett totalt ordervärde på cirka 2,7 miljarder kronor. I avtalet ingår 
även möjligheten att öka volymerna upp till 2 TWh motsvarande 4,7 miljarder kronor. 
Uppskattningen baseras på överenskomna årsvolymer, nuvarande energipriser och pris på stödrätter 
för minskade koldioxidutsläpp. 

REEFUEL är ett unikt bränsle i Europa som bidrar till att minska koldioxidutsläppen för tunga 
godstransporter. Det klimatvänliga bränslet är framställt av biometan som utvinns ur certifierade 
biologiska avfallsprocesser och grönt väte producerat med hjälp av vindenergi. 

Marknadens efterfrågan på Bio-LNG förväntas växa betydligt och Scandinavian Biogas är väl 
positionerade för att utnyttja utvecklingen. Målet för 2030 är att Scandinavian Biogas ska nå en årlig 
produktionskapacitet på minst 3 TWh i Europa. 

”Jag är väldigt glad över att vi har landat denna affär med Alternoil, som är en ledande distributör 
och drivande i omställningen till en koldioxidneutral transportsektor. Detta avtal är också en viktig 
milstolpe för Scandinavian Biogas och vår leverans inom ramen för kommunicerad affärsplan, att 
uppnå en årlig kapacitet på minst 700 GWh till 2024.", säger Matti Vikkula, VD, Scandinavian Biogas. 

Leverans av Bio-LNG till Alternoils tankstationer sker från anläggningar i Sverige och Norge. 
Kontrakterade volymer motsvarar cirka 25 procent av planerad produktionskapacitet 2025. Alternoil, 
ägare till varumärket REEFUEL, planerar att utöka sitt nätverk av bränslestationer till 60 stationer i 
slutet av 2022. Energin från 1 TWh Bio-LNG motsvarar 5 500 lastbilar som vardera kör 100 000 km. 

"Vi är mycket imponerade av Scandinavian Biogas och deras förmåga att bygga effektiva 
produktionsanläggningar för Bio-LNG. Produktionen av förnybar energi är avgörande för vår planets 
välbefinnande och överlevnad. Vi ser en enorm potential i att använda kasserad mat och annat avfall 
för att skapa koldioxidneutralt transportbränsle. REEFUEL kan användas i alla LNG-drivna lastbilar och 
bidrar avsevärt till att minska koldioxidutsläppen av tunga transporter.”, säger Jürgen Muhle, 
styrelseordförande för avanca group, ett företag fokuserat på hållbara transport- och 
logistiklösningar som äger Alternoil. 
 

För mer information, vänligen kontakta: 
Matti Vikkula, CEO Scandinavian Biogas, telefon +46-70 597 9938  

 

Denna information är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-12 14:45 CEST. 



Konferenssamtal 
Scandinavian Biogas inbjuder till ett kortare konferenssamtal på engelska via Teams som hålls kl 14 
den 13 juni. Mötet spelas in och kommer att finnas på Scandinavian Biogas hemsida. Är det första 
gången du använder Teams blir du ombedd att ladda ner en app. 

För att delta i mötet – klicka här  

 

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. 
www.scandinavianbiogas.com 
 

Alternoil GmbH driver tankstationer och är en pionjär inom omställningen mot rena tunga 
godstransporter. Bolaget tillhandahåller avancerade, miljövänliga och lönsamma bränslealternativ för 
tunga transporter och driver utbyggnaden av ett rikstäckande LNG- och Bio-LNG-tankstationsnätverk. 
Sedan slutet av 2020 har Alternoil förutom LNG även erbjudit bränslet REEFUEL (Bio-LNG och  
e-LNG) på sina tankstationer. För närvarande är det möjligt att tanka vid 40 LNG-tankstationer i 
Alternoils nätverk. I slutet av 2022 kommer totalt 60 anläggningar vara i drift. 
 


