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VD-information 
Här kommer en kortare information om vad som hänt sedan föregående 
styrelsemöte. 
 
Förhandsbesked bygglov 
Det positiva beslut som Miljö- och samhällsnämnden vid sitt sammanträde 
2023-01-25 gav gällande förhandsbesked för nybyggnation har vunnit laga 
kraft 2023-02-28. 
 
Artikel i ÖP  
Som du kanske sett fanns det tre sidor om BiogasJH i Östersundsposten den 
28/2. För egen del ser jag det som positivt att ÖP ägnar tre sidor åt vår 
biogassatsning och att det finns med både en stor presumtiv leverantör av 
substrat i form av Arla och en presumtiv köpare av gasen i form av Reaxcer. 
 
Vad det sedan beträffar artikeln om lagligheten så är det en fråga som styrelsen 
redan hanterat vid två tillfällen och där en dialog pågår med majoritetsägaren 
Östersunds Rådhus AB. 
 
Det pågår också ett arbete utifrån styrelsens beslut 20/2 vilket kommer att 
avrapporteras vid ett extra styrelsemöte 27/2. Och detta givetvis med 
utgångspunkten att den planerade verksamheten ska rymmas inom de lagar 
och regler som finns – och jag är övertygad om att vi kommer att hitta en 
lösning för detta.  
 
Miljötillstånd  
Efter den andra kompletteringen som lämnades in 27/2 har 
Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen Västernorrland nu bedömt 
ansökan som komplett.  
 
Ansökan har därför kungjorts och synpunkter ska ha kommit till länsstyrelsen 
senast 3 april 2023. Eventuella yttranden får vi sedan möjlighet att bemöta. 
 
När ärendet sedan är färdigberett fattar miljöprövningsdelegationen beslut i 
ärendet. Samtidigt beslutas om miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller 
kraven enligt 6 kap. Miljöbalken.  
 
Uppdrag handlingsplan juridik och ekonomi 
Arbetet fortskrider med utgångspunkt från den uppdragsbeskrivning styrelsen 
fastställde vid möte per capsulam 20/2. 
 
Magnus Andersson och undertecknad är inbjuden till styrelsemötet med Ösd 
Rådhus AB 2023-03-23 för samtal om Årsrapporten. Vår avsikt är att även 
arbetet med handlingsplanen kommer upp på dagordningen. 
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En muntlig avrapportering om handlingsplanen kommer att ske vid extra 
styrelsemöte 2023-03-27 via Teams.  
 
Information till ägarna 
Ett brev med Årsrapport, Bolagsstyrningsrapport och en uppmaning om 
betalning av aktieägartillskott för underskottet 2022 har skickats till ägarna.  
  
Upphandlingsprocessen  
De tre upphandlingarna (Process, Uppgradering och förvätskning samt Mark 
och kontorsbyggnad) ligger utannonserade. Vi kan konstatera att det finns ett 
rejält intresse för vår biogasanläggning.  
 
Sista dag för att ställa frågor på förfrågningsunderlaget är 10/3 (Process, 
Uppgradering och förvätskning) samt 15/3 (Mark och kontorsbyggnad). 
Anbuden för upphandlingarna skall lämnas in 4/4 (Uppgradering och 
förvätskning, Mark och kontorsbyggnad) samt 25/4 (Process). 
 
Från avsiktsförklaringar till avtal 
Vårt arbete i denna del fortsätter som planerat och målet är att vi ska ha klara 
affärsmässiga avtal klara senast under maj månad för att kunna lägga in dessa 
variabler i den kalkyl som ska presenteras för styrelsen 10/6.  
 
Den 16/3 har vi ett möte med LRF:s medlemmar som vi hoppas blir välbesökt.  
 
Avslutning   
Jag, Lars och Peter står givetvis mer än gärna till tjänst om du har några frågor 
eller funderingar.  
 

Med vänlig hälsning 

 
 
Torbjörn Stark  
VD 
 
torbjorn.stark@biogasjh.se 
073-276 12 22 
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