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Biogas – viktigare än någonsin 
Du får det här brevet för att du visat intresse för att leverera substrat* till vår 

kommande biogasanläggning i Gräfsåsen. Med tanke på rådande världsläge känns 

det viktigare än någonsin att bli självförsörjande på bränsle och att bidra till ett 

lokalt kretslopp. Ditt engagemang betyder mycket, och med detta nyhetsbrev vill vi 

informera om vad som händer i projektet. Vi kommer att skicka ut brevet löpande. 

Däremellan är du välkommen att ställa frågor till oss, se kontaktuppgifter nedan. 

Vad händer nu? 

• Biogasbolaget är fortfarande under bildande. Det har av olika skäl dragit ut 

på tiden med att rekrytera en vd, men vi bör vara klara före sommaren. 

• Vi i projektet skriver avtal/avsiktsförklaringar med olika företag som, 

liksom ditt, kan leverera det substrat vi behöver i framtiden.  

• Du kan förbereda dig genom att ta fram mängder och analyser på innehåll 

för ditt substrat. Det är även intressant att veta hur ni löser 

borttransporterna idag. Förse oss gärna med kontaktpersoner med 

beslutsmandat i ert företag så blir det enkelt att kommunicera. 

• Vi beräknar att första spadtaget på bygget i Gräfsåsen tas under tredje 

kvartalet 2023. Våren 2025 ska anläggningen stå klar. 

• Under tiden förbereds rutiner hos de kommuner i länet som ännu inte 

samlar in matavfall från privatpersoner. Härjedalen och Berg har inlett 

insamling på försök, vilket varit lyckat. Även Bräcke står i startgroparna. 

• Tipsa gärna om det här nyhetsbrevet till vänner och bekanta. Det går att 

anmäla intresse för att prenumerera via vår hemsida. 

* Substrat är det tekniska ordet för råvara till biogas. Det kan bestå av avfall från 

lantbruk, slakterier, fiskodlingar och andra företag som hanterar organiskt avfall. 

Från privatpersoner består substratet av matavfall. Totalt behöver vi drygt 34 000 

ton substrat för att kunna producera den biogas som planeras.  

Med vänlig hälsning / Buerie heelsegigujmie 

Peter Tholén, projektledare, peter.tholen@ostersund.se 

Lars Wissing, teknisk resurs, lars.wissing@ostersund.se 


