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Erfaren vd ska driva arbetet framåt  
Stort engagemang och lång erfarenhet. Det sammanfattar 
Biogasbolagets nya vd Torbjörn Stark. Han kommer från 
Sundsvalls kommun, där han haft många olika roller, bland 
annat som vd för det biogasbolag Östersund hade tillsam-
mans med Hudiksvall och Sundsvall. Han tillsattes vid ett 
styrelsemöte i början av september och det känns fint att vi 
nu har en ledare som kommer att driva detta viktiga arbete 
framåt.  

 

Vad händer nu? 
Bolaget Biogas i Jämtland Härjedalen AB är nu formellt 
bildat, vilket gör att vi kan börja skriva regelrätta avtal med 
företag som antingen kan leverera substrat (råvara i form 
av organiskt avfall) eller som vill använda biogas till sina 
fordon i framtiden. En av de som redan tecknat en avsikts-
förklaring att köpa biogas är transport- och logistikföreta-
get Reaxcer. 

Vi har skrivit ett samarbetsavtal med Härnösands Energi- 
och miljö AB. Det innebär dels att de tar hand om matav-
fallet under den tid vi bygger biogas-anläggningen, dels att 
vi kommer att hjälpa varandra vid driftstörningar samt dela 
på specialistkompetenser. 

Utifrån vårens besök på en specialmässa i München tar vi 
nu fram upphandlingsunderlag. På mässan träffade vi ett 
flertal potentiella leverantörer av anläggningen och under 
hösten kommer vi att öppna för anbud. 

Välkommen med eventuella frågor och funderingar! 

 

Med vänlig hälsning / Buerie heelsegigujmie 

 
Peter Tholén, projektledare, peter.tholen@ostersund.se 
Lars Wissing, teknisk resurs, lars.wissing@ostersund.se 
Torbjörn Stark, vd, torbjorn.stark@biogasjh.se  

 

Följ oss på vägen till  
biogasanläggningen 

Du får detta nyhetsbrev för 
att du visat intresse för den 
kommande biogasanlägg-
ningen i Gräfsåsen. Ditt en-
gagemang betyder mycket, 
och vi vill gärna informera 
om vad som händer i pro-
jektet.  

I biogasanläggningen kom-
mer vi att producera fossil-
fritt drivmedel samt biogöd-
sel av matavfall från hushåll 
och organiskt avfall från till 
exempel lantbruk, slakterier 
och fiskodlingar. 

Första spadtaget tas under 
tredje kvartalet 2023. Våren 
2025 ska anläggningen stå 
klar.  

Tipsa gärna fler att prenu-
merera på nyhetsbrevet. An-
mälningsformulär finns på 
www.ostersund.se. Sök på 
biogas så hamnar du rätt! 
 

 

 


