
, 

En sammanställning av domarna finns i bilaga 8. Det kan noteras att 
överklagandena avslogs, d v s kommunens beslut stod fast. När det gäller de 
tre överklagandena avseende ömsköldsvik skedde avslag på rent formella 
grunder och därför blev det ingen slutlig prövning av sakfrågan om den 
kommunala kompetensen överskridits. 

3.4.2 Kommunala protokoll 

Kommunala protokoll finns att tillgå över Internet på respektive kommuns 
hem sida. 

3.4.3 Press m m 

4. 

4.1 

4.2 

Nyhetstidskriften Fokus publicerade i sitt nummer 2012-04-25 ett längre 
reportage om ömsköldsviks kommuns satsning på SEKAB. Artikeln och ett 
antal andra publicerade artiklar och debattartiklar finns att tillgå över Internet. 

Generellt är det lätt att hitta material vid en sökning på SEKAB, inte minst på 
grund av debatten i massmedia kring kommunernas engagemang i SEKAB. 
Problemet är snarare att gallra i det material som går att få fram. 

Oversikt- en beskrivning av SEKABs satsning på segmentet 
biodrivmedel 

SEKAB grundades på 1980-talet 

SEKAB - då med namnet Svensk Etanolkemi AB - bildades på 1980-talet 
med privata ägare. 2000 var AkzoNobel och Domsjö Fabriker ägare till 
SEKAB. Redan då inleddes satsningen på biodrivmedel, och SEKAB var en 
av flera parter som deltog i projekt för att främja utvecklingen av 
cellulosabaserad etanol m m. stora förhoppningar lär ha knutits till att etanol 
för drivmedel skull gå att utvinna ur svensk skogsråvara, och då främst 
överskott från sågverk och massafabriker. 

Någon gång 2004 eller 2005 blev det klart att de tidigare ägarna avsåg att 
avyttra SEKAB. SEKAB, var vid denna tidpunkt ledande leverantör av etanol 
på den svenska marknaden, i första hand för kemiska tillämpningar. SEKAB 
var också ledande inom utveckling av teknik för att producera etanol från 
skogsråvara. Flera källor bekräftar att många regionala intressenter fruktade 
att kunskap och utveckling i så fall riskerade att flytta bort från Norrland och 
Sverige. 

Nya ägare 2005 -en satsning på etanol som drivmedel inleds 

Ett konsortium av privata intressenter med 50% {genom Ecolndustries 
·oevelopment in Europe AB) och de tre kommunerna örnsköldsvik, Umeå 
och Skellefteå med 50% {Genom Norrlands Etanolkraft, NEKAB) förvärvade 
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• 
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4.3 

5. 

2005 SEKAB. Förvärvet beskrivs som en regionalpolitisk satsning och 
satsning på bioenergi. Vid förvärvet satsade partema lika belopp. Per 
Carstedt, huvudägare i den privata grupperingen utsågs till VD i SEKAB. 

Flera källor berättar att SEKAB efter ägarskiftet inledde en kraftfull satsning 
på biobränslen, främst satsningen inom E85. SEKAB blev största importör av 
etanol för E85 och gjorde stora leveransåtaganden i Sverige. 

Per Carstedt berättar att SEKAB såg som en huvuduppgift att förse den 
svenska marknaden med E85. Ätagandet mot marknaden innebar att man 
fick teckna stora uppköpskonstrakt med bindningstider på världsmarknaden. 
Huvudleverantör för bränsleetanol var och är Brasilien. SEKABs egen 
utiandssatsning var en· konsekvens av detta. Utiandsatsningarna gjorts efter 
eniga beslut i SEKAB styrelse (uppgift från Per Carstedt, bekräftas av 
revisionsrapporter). 

satsning på drivmedel ger snabb tillväxt, men även finansieringsproblem 

Av revisionsrapporterna framgår att SEKAB redan i september 2006 hade 
ytterligare kapitalbehov för att finansiera expansionen. Kapitalbehovet löstes 
genom lån från de kommunala energibolagen och genom kommunal borgen. 
Sådan utlåning verkar vara gjord på kommersiella villkor, och bedömningen 
är att man såg detta som ett billigt sätt att finansiera SEKAB både från 
ägamas och SEKABs sida. 

Redan under 2007 verkar den ekonomiska utevecklingen ha gjort att 
ledningen och styrelsen för SEKAB förlorade greppet över utveckingen. Vi 
bygger denna slutsats på de två revisonsrapportema från SWECO och PwC 
om utlandssatsningama, samt även på uppgifter som framkommer i 
handlingar om kommunal borgen. Det framstår som att de kommunala 
ägarna vid ett par tillfällen behövt rädda SEKAB från betalningsinställelse 
genom nödlån. 

Den vändning man hade hoppas på under 2008 uteblir och ägarna beslutar 
att genomföra en genomgripande omstrukturering av SEKAB . 

Bakgrunden till rekonstruktionen av SEKAB under 2008 

Som källa för bakgrunden hänvisas i första hand till de två 
revisionsrapporterna från SWECO och PwC. Den bild som ges i rapportema 
verifieras av nu genomförda intervjuer. 

5.1 Likviditetsproblem i februari 2007 på grund av hög kapitalbindning. 

l februari 2007 underrättas Skellefteå Krafts styrelse om SEKABs 
likviditetsproblem. Dessa beskrivs som tillfälliga, och situationen löses 
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