
lor har vi förstått att regionala bedömare fruktade att kunskap och utveckling 
då riskerade att flyttas bort från Norrlands kustland och kanske från Sverige. 
Det hotade inte bara sysselsättningen på kort och medellång sikt utan även 
regionens allmänna utvecklingskraft Detta tycks ha varit ett avgörande skäl 
för de tre kommunerna att engagera sig som delägare och finansiärer. Ett poli
tiskt intresse låg alltså bakom ett slags räddningsaktion. Det kommunala en
gagemanget förverkligades under 2005, då energibolagen blev delägare och 
gick in med visst kapital, tillsammans med en privat grupp. 

Det kan noteras att NEKABs styrelse i september 2006 konstaterade att 
SEKAB hade ytterligare kapitalbehov till följd av expansionen men att det då 
inte bedömdes önskvärt att ta i ytterligare en investerare "med hänsyn till vär
det att behålla SEKAB i regional ägo". Vid sidan av detta fanns det rent finan
siella motivet att en del av överskottet från SEKABs affärsverksamhet kunde 
allokeras till utvecklingsverksamheten för cellulosaetanol, som bl a bedrivs i 
den s.k. Piloten. 

Att det kommunala engagemanget kanaliserades via just de tre energibolagen 
kan ses mer som en praktikalitet Kommunala bolag kan ses som ett av flera 
verktyg för politiken, även när en åtgärd inte ligger helt inom de kommunala 
bolagens kärnverksamhet Samtidigt fanns ett rent sakligt intresse för energi
bolagen att engagera sig i den del av SEKAB som rörde utvecklingen av nya 
energikombinat 

l sin verksamhet med bl a fordonsbränslen har SEKAB-koncernen hela tiden 
varit beroende av en trygg försörjning av råvaror till rimliga priser. En stor del 
av råvaran för den förädlade etanolen och övriga produkter har köpts från 
Brasilien och övriga Latinamerika. Av både miljö- och kostnadsskäl har företa
get övervägt att utnyttja det stora spannmålsöverskott som tidvis har uppstått i 
Europa. Det har rört majs och andra grödor. Intressenter i några länder har 
kontaktat SEKAB som i flera fall gjort sonderingar, vilket i Polen och Ungern 
lett till direkta investeringar. 

Sockerrör anses ge ett bra utbyte av råvara för etanol. l takt med skiftande 
förutsättningar, vissa affärsmotgångar när det gäller prisnivåer samt varieran
de leveranssäkerhet har bolaget fr.o.m. 2004/2005 allvarligt prövat möjlighe
ten att säkra leveranser från Afrika, bl a Tanzania. Man ville alltså trygga en 
långsiktig försörjn ing av hållbar och kostnadseffektiv etanol. Olika möj ligheter 
har övervägts - från att stödja tillkomsten av produktion och teckna långsiktiga 
leveranskontrakt till att själv bli delägare i nya produktionsanläggningar. Det 
har kommit att leda till vissa investeringar med - som det visade sig i efter
hand - stora risker och förseningar. Redan förvaltningsberättelsen för år 2005 
angav att bolaget förberedde "investeringar i utlandet" för att säkra den lång-
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SEKAB-bolagens och andra intressenters beslut har varit affärsmässigt sunda 
eller väl motiverade i övrigt. 

Metoder 

Vi har haft att gå igenom ett omfattande skriftligt material, främst olika former 
av styrdokument, avtal och inte minst protokoll från berörda bolagsstyrelser 
och flera kommunala instanser. För några av protokollen har vi också gått ige
nom visst beslutsunderlag. Sammanlagt i de tre kommunerna och i alla bola
gen har det rört sig om nästan tio olika typer av dokument, för nästan 20 olika 
instanser och under flera år. Totalt handlar det om flera hundra olika doku
ment. 

Vidare har vi intervjuat ca 15 personer med anknytning till SEKAB och dess 
ägarkrets i Skellefteå, Umeå och Örnsköldsviks kommuner. Flertalet intervju
personer hade ledande roller med anknytning till SEKAB och dess ägare un
der åren 2006-2008, medan några är relativt nya i dessa roller idag. Vi har 
talat med styrelseordföranden och operativa chefer i såväl NEKAB och 
SEKAB-koncernen som de tre kommunernas moderbolag och samma kom
muners energibolag . 

Genom våra samtal och de dokument vi har studerat anser vi oss ha fått en 
god bild av den huvudsakliga utvecklingen i SEKAB liksom ägarnas roll mm. 

Vi kan konstatera att berörda organisationer har ställt upp och lämnat informa
tion, muntligt och skriftligt. En viss komplikation för utredningen har varit att 
flera befattningshavare har lämnat sina poster under senare år. Dessutom har 
bolagsstrukturen och bolagsnamnen inom SEKAB varit föremål för flera för
ändringar under 2000-talet senare hälft. 

2 Kort historik och fakta om SEKAB 

Svensk Etanolkemi AB bildades på 1980-talet med privata ägare. Även flera 
andra organisationer och projekt, bl a i stiftelseform, skapades i regionen för 
att främja utvecklingen av cellulosabaserad etanol mm. Här kan nämnas 
Svensk Etanolutveckling, BAFF2

, Processum, BioFuel Region mm. 

Under det tidiga 2000-talet fann SEKABs ägare - Akzo Nobel och Domsjö 
Fabriker - att man inte var rätt ägare till en ökande rörelse på en snabbt väx
ande biodrivmedelsmarknad. Det blev alltså aktuellt att avyttra SEKABs verk
samhet til l kapitalstarka intressenter, inte minst för att trygga finansieringen vid 
den starka expansion som förväntades. Från både skriftliga och muntliga käl-

2 BioAlcohol Fuel Foundation 
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