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Kommunal borgen till Övik Energi AB iör finansiering av 
åtaganden i konsortium iör tryggande av etanolkunnande 
och utveckling av etanol i Örnsköldsvik 

Bakgrund 

Föreligger skrivelse daterad den 3 februari 2005 upprättad av Övik 
Energi AB och adresserad till Rodret AB. Av skrivelsen framgår att 
Svensk Etanolkemi AB (Sekab) i Ömsköldsvik är till försäljning. 
Lokala intressenter i Ömsköldsvik och de kommunala energibola
gen Skellefteå Kraft AB, Umeå Energi AB och Övik Energi AB är 
starkt intresserade av att för framtiden trygga etanolkunnandet och 
utvecklingen av etanol från cellulosa i Örnsköldsvik och regionen. 
Därför tillskapas ett konsortium för produktion och handel av bio
energi och biodrivmedeL Det ska, i första hand, ske genom förvärv 
av Sekab eller genom start av ny verksamhet. 

Konsortiet består av olika skäl av ett flertal bolag. Ett bolag med 
lokala intressenter har bildats och ett bolag, Norrlands Bioenergiut
veckling AB med de kommunala bolagen som delägare har upprät
tats. I det äger Övik Energi AB 45%. Dessa två bolag är i sin tur 
hälftenägare i bolaget BioFuel Industries Development AB. 

BioFuel Industries Development AB huvuduppgift är att vara en 
drivande part i etanolutvecklingen. Det bolaget kommer att förvärva 
ETEK AB som idag ägs av de kommunala energibolagen och som 
har ett ekonomisk ansvar för den pilotanläggning som byggts här i 
Ömsköldsvik. ETEK:s verksamhet kommer därigenom i framtiden 
kunna säkerställas. 

Biofuel Industries Development AB och OK ekonomisk förening i 
Sverige samverkar i Nordsvensk Etanolsamverkan AB med ägarför
hållandet 90,9% respektive 9,1 %som ägare av produktionsbolaget 
för etanol. 

VerkslaDs av 

Övik Ener i AB, KLK Ekonomi, akt 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, just Kommunstyrelsen, just 
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Konsortiet har noggrant genomfört studier över de ekonomiska f"ör
utsättningama för framtida verksamhet och också värderat riskerna i 
ett sådant engagemang. 

Övik Energi AB:s engagemang i Norrlands Bioenergiutveckling AB 
sker dels genom aktiekapital och dels genom de1ägarlån för vilket 
ränta erhålles. För Övik Energi AB:s engagemang och dess finansie
ring krävs ställningstagande av kommunfullmäktige vilket lämpli
gen sker genom ställningstagande om kommunal borgen. Borgen 
krävs för 70 miljoner kronor. 

Behandling i Övik Energi AB's styrelse 

När styrelsen i Övik Energi AB har behandlat ärendet så har styrel
sen gjort några konstateranden sammanfattat nedanstående punkter 
som kan ses som motiv för Övik Energi AB:s engagemang. 

• Etanolen har utvecklats till det idag intressantaste alternativa 
drivmedlet och att efterfrågan på etanol ökar bLa. till följd av 
EU :s direktiv om inblandning av förnyelsebara bränslen i ben
sm 

• Ömsköldsvik är Sveriges etanolcentrum 
• Etanolen är ett av kommunens framgångsområden vad gäller 

forskning och produktion m.m. 
• Örnsköldsviks kommun har under många år varit medlem i 

etanolstiftelsen, numera BAFF Iör att stödja utvecklingen av 
etanol. 

• Ömsköldsviks Buss AB var först med att köra bussar på etanol 
och under årens lopp medverkat i utveckling av etanol som 
bränsle för tunga fordon. 

• Skellefteå Kraft AB, Umeå Energi AB och Övik Energi AB har 
gemensamt bidragit till skapande av en pilotanläggning i Örn
sköldsvik för forskning och utveckling av etanolproduktion ur 
barrved genom bolaget ETEK samt att energibolagen idag har 
ett ekonomiskt åtagande för pilotanläggningen. 

Verkstalls av 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, just Kommunstyrelsen, just Kommunfullmä~. JUSlj"' 
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• Regionen är genom olika företrädare engagerad i ett projekt för 
etanolutveckling i regionen, Bio Fuel Region. 

• Övik Energi AB har intresse av fortsatt och utvecklad etanol
produktion i Ömsköldsvik eftersom Övik Energi AB är ener
gileverantör till Sekab. 

Övik Energi AB:s styrelse har vid styrelsemöte 21 januari 2005 be
slutat att gå in som part i konsortiet med privata aktörer för tryggan
de av etanolkunnandet och etanolproduktionen i Ömsköldsvik samt 
att, genom Rodret AB, hos kommunfullmäktige hemställa om 
kommunal borgen för finansiering av åtagandet. 

Styrelsen för Rodret AB har vid sammanträde den 8 februari 2005 
tillstyrkt hemställan hos kommunfullmäktige om beviljande av 
kommunal borgen för köpeskilling av aktier och delägarlån i kon
sortium med totalt 70 miljoner kronor. 

Beredande organs förslag till beslut 

Arbetsutskottets § 19/2005 
Kommunstyrelsens § 26/2005 

Kommunfullmäktiges behandling 

Under kommunfullmäktiges behandling yrkar Elvy Söderström (s) 
bifall till framställan. 

Gunnar Melin (fp) yrkar avslag på framställan. 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 

Kommunfullmäktige beviljar Övik Energi AB kommunal borgen för 
köpeskilling av aktier och delägadån i Energikonsortium med totalt 
70 miljoner kronor. 

Mot arbetsutskottets förslag reserverar sig ledamöterna tillhörande 
(fp) till förmån för Gunnar Melins yrkande. 

Verkställs av 

Kommunstyrelsens arbetsutskott. just. Kommunstyrelsen. just 




