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Jag godkänner 

l Västerbottensnytt Byt region 

Rapport från Sekabdiskussionen i 
kommunfullmäktige 
24 februari 2009 

Kommunfullmäktige i Skellefteå börjar med extraärendet SEKAB 

Bert Öhlund (S)drar ärendet: 

Han börjar med en att dra historik om Sekab och om varför Skellefteå Kraft engagerade sig 

i etanolbolaget 

Han berättar om Sekabs stora förluster med stora lager och fallande priser på etanol. 

Sepember 2007 framkom det att Sekab hade engagemang utanför Sverige - Afrika och 

Polen. Det utan att ägarkommunerna fått tillfälle fått tillfälle att yttra sig i frågan. 

Redan för ett och ett halvt år sedan gjordes klart att ett sådan engagemang inte var 

önskvärt från ägarkommunerna. 

Då startade ett arbetet med försäljning. - Sen kom dessutom finanskrisen. Då blev det 

ännu svårare. Även stora intressenter drog sig då ur. 

Förslaget från Sekab är att dra sig tillbaka från utlandet. Sluta med att sälja E85. Men på 

grund av redan ingångna avtal under sex månader behövs mer pengar. Den likviditen har 

inte Sekab idag. 

- Egentligen ser jag inga alternativ. Att säga att kontrakten inte fullföljs ger 

skadeståndskrav. En ordnad avveckling måste vara det enda alternativet. 

Om att helt dra sig ur Sekab som flera partier krävt säger Bert Öhlund: 

- Det är överhuvud taget ingen alternativ. 

Sekab är ett kommunalt bolag och som sådant kan det i princip inte gå i konkurs hävdar 

han. 

- Skulle det ske får det oöverstigliga konsekvenser. 

- Här ska vi sätta igång en avveckling och en försäljning av delar av Sekab. 

- Alternativen finns inte 

Bert Öhlund äskar bifall enligt förslag från kommunstyrelsen. 
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Håkan Lind h (fp) har begärt ordet 

Menar att kommunen hamnat i en rävsax. 

- Det är fullständigt åt skogen. 

Finns två vägar 
*Satsa mer med förhoppning om framtida vinster som täcker förlusterna 

- Samma visa i höstas 

Nu satsa på gröna kemikalier. 

- Ni måste förlåta mig om tilltron naggats i kanten under resan. 

*Sätta ner foten och säga stop nu räcker det. 

- Det är det vägval vi gjort i folkpartiet - centern - kd 

Vi är inte ensamma - Umeå har beslutat annorlunda 

Tagit tydligt beslut att inte satsa några pengar. 

Allinspartierna i Ö-vik vill inte heller satsa mer pengar. 

Yrkar till fulmmäktige: 
Att inte godkänner ytterligare kreditram på 101 miljoner kronor 

Att uppdra till Skekraft ska lämna uppdraget i Sekab 

Det här handlar inte om att yrka om någon konkurs enligt Håkan Lind h. 

- Det är en faslig massa pengar som ska beslutas om. 

Maria Wiksten (KO) har ordet 

Nånstans måste man sätta ner fötterna . Vi har kommit fram till att vi kommer att säga nej till 

ytterligare miljoner till Sekab. 

Underlaget innehåller dessutom mer frågor än svar enligt Maria Wiksten. 

Yrkar bifall till Håkan Lindhs förslag 

Helena Lindahl (C) har ordet 

Berättar hur imponerad hon var av Sekab-satsningen när hon på allvar gav sig in i 

politiken för ett par år sedan. Vid förra valet. 

Men tyvärr så fick vi reda på att några gått bakom ryggen på oss. Med 

utlandsinvesteringar utan att fråga oss ... 

- Det var första kraschen på drömmen. 

- Hoppet finns kvar men ..... 

Hon stöder också Håkan Lindhs förslag. 

- Jag tror helt enkelt inte på Sekabs styrelse, säger hon. 

Agneta Hansson (V) har ordet. 

Berättar om drömmen att ta tillvara skogrsåvaran för etanolsatsning. 

Om hur drömmen krossades när satsn ingarna i Afrika kom fram. 

Men nu måste vi ta vårt ansvar. 

- Vi har satt oss i den här båten och måste ro den i hamn. 

Partiet är inte enigt enligt henne. 
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Jag godkänner 

l Västerbottensnytt Byt region 

"Etanoltillverkning -ingen kommunal uppgift" 
12 september 2007 

Kommunägda Umeå Energi överväger nu att hoppa av 
etanolföretaget Sekab:s planerade satsningar i Afrika. 

Häromdagen avslöjade Västerbottensnytt att Sekab tänker satsa på etanol- fabriker i 

Afrika och nu ifrågasätter alltfler Umeå-politiker om en kommun verkligen ska engagera sig 

satsningar utomlands. 

- Jag kan omöjligen se att det är inom den kommunala kompetensen. Lika lite som vi 

bygger kärnkraftsverk i Ryssland har jag svårt att se att en kommun ska göra etanol i 

Afrika. Det är ju umebornas pengar, säger moderaternas kommunalråd Anders Agren. 

Socialdemokraten Lennart Holmlund, som leder Umeå kommun, håller med Anders Ågren: 

- Det har aldrig varit meningen att vi ska delta i produktion av etanol. Vi ska vara med och 

utveckla den svenska etanolen som är kopplad till produktion i våra kraftvärmeverk, säger 

Holmlund. 

Ska leda etanoltillverkningen i Norrland 

Sekabkoncernen kan beskrivas som de företag som ska bygga upp anläggningar för 

etanoltillverkning i Norrland. Sekabs bolag är kopplade till Biofuel region som är 

kommunernas intresseorganisation för att utveckla norrlandsetanolen. 2002 omsatte 

Sekab 400 miljoner kronor. 2006 hade företaget vuxit till att omsätta 1,7 miljarder. 

Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik 

Umeå, Skellefteå och Örnsköldsviks kommuner har gått längst i sina engagemang. 

Umeå kommuns energibolag, Umeå Energi, äger fem procent av aktierna i 

Sekabkoncernen. Skellefteås energibolag, Skellefteå kraft och Örnsköldsviks energi äger 

22,5 procent. OK/08 och Länsförsäkringar äger resterande del av aktierna. 

Möte nästa vecka 

Nästa vecka ska kommunernas toppolitiker mötas för att diskutera hur det framtida 

engagemanget ska se ut. Det blir alltmer problematiskt att försvara när Sekab väljer att 

bygga anläggningar utomlands, anser politikerna. 

l Umeå Energi är Mikael Berglund ordförande. Också han tycker att frågan måste 
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diskuteras. Däremot tycks inte tveksamheterna kring Sekab:s afrikasatsning ha nått 

Örnsköldsvik. Det lokala energibolagets ordförande Per Häggmark säger till 

Västerbottensnytt att de inte tänker dra sig ur. 

Stefan Persson 

Publicerad: 12 september2007 -15:53 

( Västerbottensnytt 

ARBETSMARKNAD 

Arbetslösheten överraskande låg 
M in skar mest i Ase le Arbetslösheten i Västerbotten fortsätter minska, till 7 procent 

i maj månad. Det är lägre än förväntat. · 2 timmar sedan 

~ Fler jobb till Västerbotten 
Positiv prognos Sysselsättningen Våntas öka trots att stora arbetsplatser försvinner. 

· 12 juni 

TILLVÄSTERBOTTENSNYTT 

( Mer Nyheter 

28-åring döms till fängelse 
Fotbollssupporter dog Nu döms 28-åring för misshandel och vållande till annans 

död. · 5 minuter sedan 

Kvinnor tjänar mest på att byta jobb 
Ny rapport Löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar. · 1 timme sedan 

Tuff rehab väntar Schumacher 
"Prognosen inte särskilt positiv" Hjärnforskarna menar att några viktiga dagar 

\idntar. · 5 minuter sedan 

Ny attack vid Kenyas kust- många döda 
ai-Shabaab tar på sig skulden 'Våra attacker kommer att fortsätta". 

· 46 minuter sedan 

Kvinna matade fåglar- nu tvingas hon flytta 
"Jag förstår ingenting" Hyres\idrden: Matandet har skett i stor omfattning. 

· 1 tim me sedan 

~ strejken utökas - risk för kaos i midsommar 
Så drabbas du Trafik'A9rket: Stor risk för trafikstockningar och förseningar. 
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yTeknik 
Sekab bygger etanolfabriker i Afrika- NyTeknik 

NYHETER- INNOVATION - IN SPIRATION 
Tisdag 17 juni 2014 

Sekab bygger etanolfabriker i Afrika 
Av. Marie Feuk 
Publicerad 12 september 2007 11:00 

Nu satsar det svenska etanolföretaget Sekab på Afrika. Två etanolanläggningar ska snabbt 
byggas i Tanzania och Mo~ambique. 

- Detta innebär att vi satsar både på anläggningar i S\erige och i den tropiska världen, säger Sekabs \AJ Per Carstedt. 

Råvaran för de två afrikanska anläggningarna kommer att bli bagass e, sockerrörs rester, och 201 O hoppas Per 
" rstedt att den första anläggningen ska stå klar. Folk från Sekab finns redan på plats för att förbereda projektet och 
n.ark har köpts. 

Produktions\Oiymen är tänkt att ligga runt 150- 200 000 kubikmeter etanol för den första anläggningen som ska 
uppföras i Tanzania. Kostnaderna för de två anläggningarna beräknas uppgå till Drygt fyra miljarder kronor. 

Det är i Afrika som den stora internationella marknaden finns, enligt Per Carstedt. Genom att satsa på två fronter 
samtidigt ökar företaget möjligheterna att förs ö~ a marknadens behov av drivmedel. Teknikut\ecklingen kommer att 
ske i S\erige och satsningarna i S\erige och Afrika skapar också förutsättningar att framgångsrikt förbättra företagets 
teknik, enligt Per Carstedt. 

- Men innan cellulosa kan spela någon större roll i världen kommer det att dröja tio år. Och det kommer att kräva 
tiotusentals miljarder kronor för att möta marknaden, säger han. 

l Ömsköldsvik finns en pilotanläggning där Sekab ut\ecklar etanol ur cellulosa från baiT\ed. Planen är att denna 
anläggning längre fram ska följas av tre större fabriker längs Norrlandskusten. 

-Vi ligger längst fram i världen när det gäller att utvinna etanol ur gran och tall. Vi har blivit uppvaktade från hela 
världen, säger Per Carstedt. 

.r. Marie Feuk 
Mejla reportern 

Du kan också vara intresserad av 
Ljus är bästa termometern (Ny Teknik) 

Nätskurkarna älskar fotbolls-VM (Ny Teknik) 

Vetenskapsförnekare och antika astronomer (Ny Teknik) 

Varför storhand lar du inte på lca? (Dagens Media) 

Bussen laddas på 15 sekunder (Ny Teknik) 

Kina dömerm iljardär till döden (Affärsvärlden) 

Ny Tekniks dagliga nyhetsbrev-Teckna nu, kostnadsfritt! 

l E-postadress Beställ !j 
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- Vi räknar med att om 20 år kunna bidra till att Tanzania och Moc;ambique blir oberoende av olja, kraftfullt 

ökar sin elproduktion och samtidigt exporterar flera miljarder liter etanol från de fabriker vi planerar, 

framhöll Per Carstedt, koncernchef i SEKAB, vid Energitinget i Stockholm på torsdagen. 

: KAs driver med en egen organisation på plats planering och projektering för produktion av etanol i 

Tanzania och Moc;ambique. Afrika har med sitt tropiska klimat och sina outnyttjade arealer med bra 

vattentillgång mycket goda naturliga förutsättningar för odling av biomassa för elektricitet och 

· ·')drivmedel. 

Visar vägen 

- Närmast en revolution som bidrar till att stärka några av världens svagaste ekonomier, framhöll Carstedt. 

Samtidigt visar det vägen för övriga Afrika och minskar de fossila koldioxidutsläppen globalt samt ökar 

energisäkerheten för alla inblandade. 

Den första fabriken kan tas i bruk 2011 och följas av många nya projekt de närmaste 30 åren. SEKAB 

siktar på att stödja och leda de nationella satsningarna på biodrivmedel genom en långsiktig utveckling av 

över 400 000 hektar för bioenergiproduktion. Exportvolymerna av etanol skulle räcka för att ersätta alla 

hensin och diesel för biltrafiken i Sverige och Norge om plug-in teknik samtidigt införs i fordonen. 

Outnyttjade arealer 

Länderna har en gemensam yta som är nästan fyra gånger större än Sverige. Idag är Moc;ambique och 

, anzania helt beroende av importerade petroleumprodukter, vilket tar nästan 100 procent av 

exportinkomsterna. Sockerrör och durra är de enklaste och mest kostnadseffektiva råvarorna för 

etanolproduktion. Med dagens oljepriser kan en framtida etanolindustri i Afrika kostnadsmässigt mycket väl 

konkurrera med bensin och diesel. 

- Det finns outnyttjade arealer på många miljoner hektar tillgängliga både i Tanzan ia och i Moc;ambique, 

som inte konkurrerar med livsmedelsproduktion eller hotar den biologiska mångfalden, framhöll Carstedt. 

Förutsättningarna beträffande klimat, mark och vatten liknar de i Brasilien - idag världens ledande 

producent av hållbar etanol. 

Aid to trade 

Regeringen i Tanzania har med aktivt stöd av SIDA och Energimyndigheten skapat ett särskilt organ -

National Biofuels Task Force (NBTF) - som hanterar alla frågor och beslut kring en biodrivmedelsindustri i 



vardande. En nationell strategi med tydliga regelverk håller på att utvecklas för att säkra en hållbar 

utveckling av den snabbt växande industrisektorn. 

- Det är viktigt att Sverige finns med och företräder en socialt och ekologiskt uthållig utveckling, betonade 

Carstedt. Länderna behöver via handel tillgång till våra marknader, initialt stöd med teknik och kapital för 

industriell utveckling samt resurser som riktas mot t ex infrastruktur, utbildning och hälsa. 

Cellulosa-teknik 

När den svenska spetstekniken för produktion av cellulosaetanol, som utvecklas i pilotanläggningen vid 

SEKAB i örnsköldsvik, når kommersiell nivå är det också meningen att den skall kopplas till verksamheten 

i Tanzania och Mo<;ambique för att utvinna cellulosan ur restprodukterna från sockerröret (bagass). Den 

nya tekniken kan öka produktionen med 50 procent per hektar. 

- satsningarna innebär förutom odling av sockerrör och produktion av etanol även bl a uppbyggnad av 

infrastruktur och förbättrade levnadsvillkor för väldigt många, som idag inte har något arbete, berättade 

Carstedt. Samtidigt kan samhället få tillgång till energi för annan småskalig industriell utvecklin, 

matlagning, kyl- och fryskapacitet och belysning. 

Per Carstedt 

Telefon 0705-521505 

SEKAB är ledande europeisk leverantör av förnybara fordonsbränslen. Bolaget fokuserar på distribution 

av bioetanol för den nordeuropeiska marknaden samt uppbyggnad och drift av storskaliga 

etanolproduktionsanläggningar. SEKAB är dessutom världsledande inom utveckling av teknologi fF 

produktion av etanol ur cellu losa med en pilotanläggning i drift sedan 2004. SEKAB är ett av de bolag som 

är bäst positionerade för att delta i den globala utmaningen att minska oljeberoende och koldioxidutsläpp 

inom transportsektorn. SEKAB har ca 170 anställda och omsatte 1 856 miljoner SEK under 2006, vilket gi"''" 

bolaget till ett av de största nordiska miljöteknikföretagen. Huvudkontor och pilotanläggning finns i 

Örnsköldsvik. 

Kommentarer (O) 


