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Biogasol
- till konsumenter 
och till industrin



Tillverkning och marknad

Biogasol produceras 
från bland annat avfall 
och kvalificerar sig till 
att undantas från 
svensk energi- och 
koldioxidskatt

Men Nu Då?



Del av en global familj

 UGI Corporation är en återförsäljare och 
marknadsförare av energiprodukter och tjänster

 Mer än 135 års erfarenhet i en framgångsrik
verksamhet

 Huvudkontor i Valley Forge nära Philadelphia

 Mer än 4,4 miljoner ton gasol per år

 Fördelningen av verksamheten är 
Propan 40% och Gas & Electric 60%

 10,9 miljarder i tillgångar



Vår europeiska närvaro

 Global player

 Strong appearance
in Europe

 Local branding

 Global aktör

 Stark marknads-
täckning i Europa

 Lokala varumärken



Skattefrihet, kunder, industrin



Biogasol i flaska till konsumenter

 Det är för närvarande svårt att kunna nyttja skattefriheten till 
privatpersoner p g a hanteringen och till små företag i andra 
tredje hand efter bulkleverantören



 Behovet är idag 5-10 gånger större än tillgängligheten i Sverige för
skattebefriade förbrukare

 Om man lägger till EU-ETS så räcker det bara till < 5% av förbrukningen

 Tillgängligt avfall är mer än 10 gånger mer än behovet till gasol
− men alla vill ha det

 Reduktionsplikten gör att de förnybara
molekylerna är 2-3 gånger mer värdefulla
i transporter än i ugnar

Tillgänglighet



Produktionsmetoder

 Idag kommer nästan all biogasol från HVO tillverkning. 
Det kommer fler framställningsprocesser inom de närmaste åren



• UGI International bildar exklusivt, strategiskt 
partnerskap med bioLPG-producenten Ekobenz
för att driva tillgängligheten för bioLPG i Europa

• Biomassa från avfall

• Känd Teknik

• Högt energiutbyte

Ekobenz satsning



Nytt samarbete mellan UGI och SHV

• SHV Energy och UGI startar ett joint venture för att påskynda övergången 
av LPG-industrin till en hållbar framtid

• Företagen samarbetar om BioDME



Utveckling av marknaden i Europa

Enligt prognoserna och i linje med den totala energibehovet förväntas
(bio) LPG-förbrukningen minska 25-50% mellan idag och 2050

• Effektiviteten stiger med cirka en tredjedel

• Elektrifieringen ökar nästan lika kraftigt och förskjuter flytande 
bränslen inom transport och rymdvärme och –kylning

• Gasformiga bränsles konsumtion 
minskar, men inte lika kraftigt som 
flytande bränslen

• Fasta fossila bränslen försvinner 
oftast



Kosan 
BioMix 
… ett bra steg i 
rätt riktning
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