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KLAGANDE 

MOTPART 
Ömsköldsviks kommun 
891 88 Ömsköldsvik 

Ombud•••••• 
Ömsköldsviks kommun 
Kommunledningskontoret 
891 88 Ömsköldsvik 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Ömsköldsviks kommuns beslut den 27 november 2006 

SAKEN 
Laglighet~prövning enligt kommunallagen (1991 :900) 

Kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun (kommunen) beslutade den 
27 november 2006 att godkänna att Ö-viks Energi AB lämnar finansiering 
till Svensk Etanol Kemi AB (SEKAB) via Norrlands Etanolkraft med 70 
Mkr. Kommunfullmäktige beviljade även Ö-viks Energi AB kommunal 
borgen med samma belopp. 

•••••• överklagar beslutet och yrkar att det skall upphävas samt 
anför följande. Ö-viks Energi, som är ett kommunalägt bolag, har i ett kon
sortium delägarskap i SEKAB. Det största motivet för att ingå i ett delägar
skap har varit att genom forskning och utveckling utvinna etanol ur bio
bränsle. En investering planeras i en etanolfabrik i Polen. Det enda skäl 
man kunnat uppge är att fabriken i Polen skall generera pengar får att bygga 
en demonstrationsanläggning i Örnsköldsvik Investeringen ligger utanfår 
det kommunala kompetensområdet. Det strider mot etableringsprincipen att 
bedriva verksamhet utanför landets gränser och ett kommunalt bolag rar 
inte drivas i 

Kommunen yrkar att överklagandet skalllämnas utan bifall och anför föl
jande. Det finns undantag från lokaliseringsprincipen. Ett kommunalt ener
gibolag får bedriva verksamhet utanfår kommunens område och även i 
andra länder. Det strider inte mot den kommunala kompetensen får ett 
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energibolag att ägna sig åt förnyelsebara energikällor. Det finns undantag 
från det generella fårbudet mot vinstsyfte. A v bestämmelser i ellagen 
(1 997:857) framgår att kommunala energibolag skall drivas på affiirsmässig 
grund. Detta innebär att energibolaget kan bedrivas på samma villkor som 
motsvarande privaträttslig verksamhet. I det nu aktuella fallet är kommu
nens kompetensområde större än det som kommunallagen medger. Både 
lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen får stå tillbaka for de 
affårsprinciper som gäller på en konkurrensutsatt energimarknad. Överkla
gandet är grundat på missuppfattningar om gällande rätts innehåll. Klagan
den vänder sig inte mot att ett kommunalägt bolag engagerar sig ekono
miskt i verksamhet som möjliggör forskning om miljövänliga drivmedel, 
utan mot etanolfabrikens belägenhet utomlands samt frånvaron av själv
kostnadsprincipen i verksamheten. Det avgörande från kompetenssynpunkt 
är dock att medlemmarna i kommunen kan tillfåras en lokal nyttighet i nå
gon form som står i proportion till kommunens ekonomiska engagemang. 
SEKAB är en viktig energikund till Ö-viks Energi AB som möjliggör fram
ställandet av förnyelsebar elkraft under hela året. Nyttaeffekten är rent 
kommunalrättsligt att betrakta som kompetensbärande for kommunens del. 

DOMSKÄL 

Av l O kap. 8 §kommunallagen framgår att ett överklagat beslut skall upp
hävas, om l. det inte har tillkommit i laga ordning, 2. beslutet hänför sig till 
något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget, 3. det 
organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 4. be
slutet strider mot lag eller annan författning. Av tredje stycket framgår att 
något annat beslut inte får sättas i det överklagade beslutets ställe. 

Av 7 kap. l § ellagen (1997:857) framgår att ett sådant kommunalt företag 
som avses i 3 kap. 16-18 §§kommunallagen (1991 :900) får, utan hinder av 
bestämmelsen i 2 kap. l § kommunallagen om anknytning till kommunens 
område eller dess medlemmar, utanför kommunens område bedriva l. pro
duktion av och handel med el samt därmed sammanhängande verksamhet, 
eller 2. nätverksamhet i geografisk närhet till företagets nätverksamhet 
inom kommunen i syfte att uppnå en ändamålsenlig nätverksamhet 

A v 7 kap. 2 § samma lag framgår att om ett sådant kommunalt företag som 
avses i 3 kap. 16-18 §§kommunallagen (1991:900) bedriver sådan verk
samhet som avses i l § l eller :fjärrvärmeverksamhet, skall verksamheten 

·drivas på affärsmässig grund och redovisas särskilt. 

Av motiv till ellagen (prop. 1996/97:136 sid. 71) framgår följande. Lagen 
(1994:618) om handel med el, m. m. (elhandelslagen) innehåller bl.a. sär
regler för kommunal elverksamhet. De innebär bl. a. att kommunal produk
tion av och handel med el som drivs i privaträttslig form undantas från vissa 
av kommunallagens principer. För sådan verksamhet gäller ej lokaliserings
principen. Vidare gäller att verksamheten skall drivas på affärsmässig grund 
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i stället för med iakttagande av självkostnadsprincipen och likställighets
principen. Bestämmelserna har införts för att göra konkurrensvillkoren för 
kommunala elföretag likvärdiga dem som gäller för övriga företag på el
marknaden. Bestämmelserna bör föras över oförändrade till den nya lagen 
och samlas till_ ett särskilt kapitel. 

Länsrätten gör följande bedömning. 

har anfört att kommunens beslut om investering ligger 
utanfor den kommunala kompetensen samt att det strider mot lokaliserings
principen och självkostnadsprincipen. 
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A v utredningen i målet framgår att Ö-viks Energi AB är ett kommunalägt 
bolag. Produktion av och handel med el samt därmed sammanhängande 
verksamhet i kommunal regi som drivs i privaträttslig form skall enligt el- .., 
lagens regelverk undantas från vissa av de principer som annars gäller för 
kommunala bolag. För sådan verksamhet gäller inte lokaliseringsprincipen 
och verksamheten skall drivas på affårsmässig grund i stället f'ör med iakt
tagande av självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen (jfr. prop. 
1996/97:136 sid. 71). 

Länsrätten flnner att den nu aktuella investeringen utgör sådan med elpro
duktion sammanhängande verksamhet. Lokaliseringsprincipen är därför 
inte tillämplig i detta fall. Vidare gäller att verksamheten skall drivas på 
affårsmässig grund i stället för med iakttagande av självkostnadsprincipen 
och likställighetsprincipen. Mot bakgrund av detta saknas det grund f'ör att 
upphäva det överklagade beslutet enligt l O kap. 8 § kommunallagen. Över
klagandet skall därför avslås. 

DOMSLUT 

Länsrätten avslår överklagandet. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (Dv 3109/1 c). 

I avgörandet har även deltagit de särskilda ledamöterna- och-




