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BAKGRUND OCH YRKANDEN M. M. 

Kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun beslutade den 28 februari 

2005 att bevilja Övik Energi AB kommunal borgen för köpeskilJing av 

aktier och delägadän i Energikonsortium med 70 miljoner kronor . 

••••• överklagar beslutet och yrkar att det ska upphävas. Han an

för följande till stöd för sin talan. Detta beslut har inneburit au ÖVik Energi 

AB är tungt belastat av lån till och ägande av aktier i Svensk Etanol Kemi 

AB (Sekab ). Sekab är ett kemitoretag som producerar "gröna kemikalier". 

Bolagets omsättning består till huvuddelen av handel med etanol från Brasi

lien som säljs till svenska och europeiska distributörer. I 7 kap. l § eJiagen 

(1997:857) finns undantag från lokaliseringsprincipen för produktion och 

handel med el och därmed sammanhängande verksamhet. Det avser sädana 

verksamheter som har direkt inverkan på produktion eller handel med el. 

Undantaget gäller inte i detta fall. Det finns inte något samröre mellan pro

duktion och bandel med el och Sekabs verksambet som består av produktion 

och handel med etanol och kemiska produkter. Sekab är endast kund till 

Övik Energi AB. Sekabs produkter distribueras av bensinbolag och förädlas 

i kemisk industri. Bolagets verksamhet är inte heller till någon nytta för 

kommunens medlemmar. Handel med fordonsbränsle och kemikalier är inte 

heller en allmännyttig verksamhet. Kommunen bör påvisa nyttan för kom

munens medlemmar av ägandet av Sekab och även påvisa att man inte har 

för avsikt att agera på en marknad i internationell konkurrenspä ett sätt som 

strider mot kommunallagens kompetensbegränsningar. Om nyttan inte kan 

visas så är kommunens bidrag rent stöd till ett enskilt företag i strid med 

kommunallagens konkurrensbestämmelser och EUF-fördragets artikel 

107.1. Dessutom har kommunen inte gjort nägon juridisk utredning av 

kommunallagens kompetensbegränsningar i detta fall. 

Kommunen bestrider bifall till överklagandet och anför följande. Det 

överklagade beslutet har vunnit laga kraft. Beslutet tillkännagavs och an-
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slogs på kommunens anslagstavla den 4 mars 2005 och skulle formellt tas 

ned den 25 mars 2005 kl. 24.00. I praktiken fanns beslutet på anslagstavlan 

under ytterligare cirka en vecka. Vidare har Länsrätten i Västemorrlands 

län i mäl nr 2792-06 avslagit ett överklagande rörande ett beslut som var 

snarlikt det som nu är aktuellt. 

sKÄLENFÖRAVGÖRANDET 

Av 10 kap. 8 §kommunallagen framgår att ett överklagat beslut ska upp

bävas, om 

l. det inte bar tillkommit i laga ordning, 

2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenbet för kommunen, 

3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 

4. beslutet strider mot lag eller annan författning. 

Vidare !öl j er att något annat beslut inte får sättas i det överklagade beslu

tets ställe. 

Förvaltningsrätten kan endast upphäva ett beslut om det finns grund för det 

enligt någon av punkterna i 10 kap. 8 §kommunallagen. Av detta följer att 

det endast är ett kommunalt besluts laglighet som kan prövas och inte dess 

lämplighet eller skälighet. 

Förvaltningsrättens bedömning 

Laga kraft 

Ett överklagande av ett kommunalt beslut ska ha kommit in inom tre veck

or från den dag då det tiJlkännagavs på kommunens anslagstavla att proto

kollet över beslutet justerats. Anslaget om protokollsjusteringen måste vara 

uppsatt på kommunens anslagstavla under hela klagotiden för att tiden ska 

löpa ut (10 kap. 6 §kommunallagen). Enligt det aktuella anslagsbeviset 

togs anslaget ned den sista dagen som beslutet kunde överklagas. Anslaget 

måste vara uppsatt fram till kl. 24.00 den sista dagen. Det framgår inte av 

anslaget att det varit uppsatt hela den sista dagen och kommunen har inte 
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på annat sätt kunnat klargöra att just detta anslag varit uppsatt hela klagoti

den. Förvaltningsrätten anser därför au klagotiden inte har löpt ut och tar 

upp överklagandet till prövning. 

Ärendets beredning 

Ett ärende ska, innan det avgörs av fullmäktige, ha beretts antingen av en 

nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktige

beredning. Vidare ska kommunstyrelsen lägga fram förslag till beslut om 

inte någon annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det (5 kap. 

26 och 28 §§ kommunallagen). 

Kommunallagen ställer inte upp något krav pä kvaliteten i beredningen. 

Det är upp till fullmäktige att avgöra om beredningen ger ett tillräckligt 

underlag för att fatta beslut. Beredningens kvalitet kan därför inte bli före

mäl fOr rättens prövning. utan prövningen är begränsad till fonnerna för 

beredningen. Av handlingarna i målet framgår att kommunstyrelsen har 

berett det aktuella ärendet och lagt fram förslag till beslut. Beredningen har 

därför skett i enlighet med vad som föreskrivs i kommunallagen. Vad 

anfört beträffande att det inte gjorts n!gon juridisk utredning 

avseende kompetensbegränsningar innebär inte att beslutet inte tillkommit 

i laga ordning och det ska därför inte upphävas p! denna grund. 

Kommunens befogenheter 

Förvaltningsrätten har även att ta ställning till om kommunfullmäktiges 

beslut hänför sig till något faller inom den kommunala kompetensen. 

Konununens befogenheter regleras i 2 kap. kommunallagen. Kommuner 

f3r själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har 

anknytning till kommunens område eller deras medlemmar och som inte 

ska handhas enbart av staten, en annan kommun eller någon annan (l §). 

Kommuner får driva näringsverksam het, om den drivs utan vinstsyfte och 
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går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt med

lemmarna i kommunen (7 §). Kommuner får vidare genomföra åtgärder för 

att allmänt främja näringslivet i kommunen. Individuellt inriktat stöd till 

enskilda näringsidkare får lämnas bara om det fmns synnerliga skäl för det 

(8 §). 

Enligt artikel107.1 EUF-fördraget är stöd som ges av en medlemsstat eller 

med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller 

hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss 

produktion, oförenligt med den inre marknaden i den utsträckning det på

verkar handeln mellan medlemsstaterna. Enligt praxis är en kommun att 

betrakta som en medlemsstat i den mening som avses i denna artikel. 

Länsrätten i Västemorrlands län har i mål nr 2792--06 tagit ställning till att 

det beslut som är aktuellt i detta mål inte strider mot lokaliseringsprincipen 

och självkostnadsprincipen som kommer till utryck i kommunallagen. För 

att det som kommunen ägnar sig åt ska rymmas inom den kommunala 

kompetensen krävs också att det är fråga om en angelägenhet av allmänt 

intresse. Enligt kommunallagens förarbeten får allmänintresset bedömas 

med utgångspunkt i om det är lämpligt, ändamålsenligt och skäligt att 

kommunen befattar sig med angelägenheten. Kommunerna anses ha rätt att 

engagera sig i en rad verksamhetsgrenar som vanligen ses som en del av 

näringslivet. Exempel på så kallad sedvanlig kommunal affärsverksamhet 

är bostadsföretag, el-, gas- och värmeverk samt renhällningsservice (prop. 

1990/91:117 s. 148 och 151 t). 

Kornmunfullmäktige har beviljat Övik Energi AB kommunal borgen för 

köpeskilling av aktier och delägarlån i Energikonsortium. Av handlingarna 

i målet framgår att konsortiet består av olika bolag, bl.a. Norrlands Bio

energiutveckling AB (Nekab ). Den kommunala borgen var avsedd för att 

finansiera Övik Energi AB:s engagemang i Nekab. Det framgår även att 
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konsortiet skapades för produktion och handel av bioenergi och biodriv

medel och att det i första hand skulle ske genom förvärv av Sekab eller 

genom start av en ny verksamhet. Vidare framgår att Sekab bedriver verk

samhet i kommunen och är kund till Övik Energi AB. Syftet med den aktu

ella finansieringen är att trygga kunnandet och produktionen av etanol i 

Örnsköldsviks kommun. Det har även framkommit au Sekabs verksamhet 

bestär av produktion och handel med etanol. 

Den kommunala kompetensen omfattar verksamhet inom energiförsörjning 

t ex. el -, gas- och värmeverk. Den verksamhet som frnansierats genom det 

nu aktuella beslutet har dock inte som syfte att tillgodose kommuninvånar

nas behov av el, utan au framställa och bedriva handel med drivmedel till 

fordon samt kemikalier. Nyttan av den verksamheten står enligt förvalt

ningsrätten i vart fall inte i rimlig proportion till den aktuella investeringen. 

Det kan därför inte anses vara en sädan angelägenhet av allmänt intresse 

som kommunen får ägna sig ä t. Det har inte heller framkommit några om

ständigheter som kan utgöra sådana synnerliga skäl som medför att kom

munen fär lämna stöd till enskilda näringsidkare. Kommunen bar säledes 

överSk:ridit sin befogenhet och beslutet ska därför upphävas. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (D V 3109/lC). 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR- PRÖVNINGSTILLSTÅND 

Den som vill ÖYerklaga förvaltningsrättens be
slut ska skriva. till Kammarrätten i Sundsvall. 
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas 
till förvaltningsrätten. 

Överklagandet ska ha kommit in till förvalt
ningsrätten inom tre veckor från den dag då 
klaganden fick del av beslutet. Tiden för över
klagandet för offentligpart räknas emellertid 
från den dag beslutet meddelades. 

Om sista dagen för överklagandet infaller på 
lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, 
julafton eller nyårsafton räcker det att skrivel
sen kommer in nästa vardag. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
kanunarrätten fordras art prövningstillstånd 
meddelas. Kammarrätten lämnar prövningstill
stånd om det är av vikt för ledning av rättstil
lämpningen att överklagandet prövas, anled
ning förekommer till ändring i det slut vartill 
förvalningsrätten kommit eller det annars finns 
synnerliga skäl att pröva överklagandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står för
valtningstättens beslut fast. Det är därför vik
tigt att det klart och tydligt framgår av överkla
gandet till kammarrätten varför man anser att 
prövningstillstånd bör meddelas. 

skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. den klagandes namn, personnummer, yrke, 
postadre$s och telefonnummer. Dessutom 
ska adress och telefonnummer till arbets
platsen och eventuell annan plats där kh~ 
ganden kan nås för delgivning lämnas otn 
dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i må
let. Om någon person- eller adressuppgift 
ändras är det viktigt att anmälan snarast 
görs till kammarrätten, 

2. det beslut som överklagas med \lppgift om 
förvaltningsrättens namn, målnummer 
samt dagen för beslutet, 

3. de skäl som klaganden anger till stöd för 
begäran om prövningstillstånd, 

4. den ändring av förvaltningsrättens beslut 
sotn klaganden vill få till stånd, 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och 
vad han/hon vill styrka med varje särskilt 
bevis. 

Sktivelsen ska vara undertecknad :w klaganden 
eller hans ombud . ..t\dressen till förvaltningsrät
ten framgår av beslutet. Om klaganden anlitar 
ombud ska denne sända in fullmakt 1 original 
samt uppge sitt namn, adress och telefon
nummer. 

www .domstol. se 
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BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M. 

Kommunfullmäktige i Ömsköldsviks kommun beslutade den 27 november 

2006 att godkänna att Övik Energi AB lämnar finansiering till Svensk Eta

nol Kemi AB (Sekab) via Norrlands Etanolkraft med 70 mkr samt att be

vilja Övik Energi AB kommunal borgen med samma belopp. 

·····~·· verklagar beslutet, yrkar an det upphävs och att de pengar 
som kommunen investerat i Sekab ska betalas tillbaka. Han anför följande till 
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stöd för sin talan. Kommunens beslut strider mot 2 kap. 7 och 8 §§ kommunal

lagen samt EUF-fördragets anikei107.1. Avsilcten med det lån som borgen 

gäller får är att påverka marknaden för fordonsbränsle i Polen och Sverige samt 

marknaden för kemikalier. För att Sekab skulle kunna konkurrera internatio

nellt är kommunen borgenär för län pä fördelaktiga villkor. Konkurrerande 

företag i Sverige är l.ex. Stl och Agroetanol som måste följa marknadsvillkor. 

Kommunen har inte pä något sätt kunnat förklara hur en investering i en polsk 

produktionsenhet för fordonsbränsle för försäljning i Europa och Sverige skulle 

hjälpa sysselsältningen i Örnsköldsvik eller stärka den forskning om cellulosa 

som utfördes vid Sekabs försöksanläggning i Örnsköldsvik. Produktionen i 

Polen konkurrerar även med den cellulosabaserade produktion som var plane

rad i Örnsköldsvik. 

Kommunen anför att det aktuella beslutet överklagades till Länsrätten i Väster

norrlands län som i mAl 2792-06 avslog överklagandet. Beslutet har vunnit laga 

kraft. 

SKÄLEN FÖR A V GÖRANDET 

Av 10 kap. 8 §kommunallagen framgår att ett överklagat beslut ska upp

hävas, om 

l. det inte har tillkommit i laga ordning, 

2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen, 

3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 

4. beslutet strider mot lag eller annan författning. 
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Vidare följer att något annat beslut inte får sättas i det överklagade beslu

tets ställe. 

Förvaltningsrätten kan endast uppbäva ett beslut om det finns grund för det 

enligt någon av punktema i 10 kap. 8 § kommunallagen. Av detta följer att 

det endast är ett kommunalt besluts laglighet som kan prövas och inte dess 

lämplighet eller skälighet. 

FtJrvaltningsrättens bedömning 

Laga kraft 

Ett överklagande ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då det 

tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet ju

sterats. Anslaget om protokollsjusteringen måste vara uppsatt pä kommu

nens anslagstavla under hela klagotiden för att tiden ska löpa ut (10 kap. 6 

§ kommunallagen). Enligt det aktuella anslagsbeviset togs anslaget ned den 

sista dagen som beslutet kunde överklagas. Anslaget måste vara uppsatt 

fram till kL 24.00 den sista dagen. Det framgår inte av anslaget att det varit 

uppsatt hela den sista dagen och kommunen har inte på annat sätt lyckats 

visa att just detta anslag varit uppsatt under hela klagotiden. Förvaltnings

rätten anser därför att klagotiden inte har löpt ut och tar upp överklagandet 

till prövning. 

Res judicata 

Länsrätten i Västemorrlands län (numera Förvaltningsrätten i Härnösand) 

har i mäl 2605-07 prövat om det överklagade beslutet strider mot lokalise

ringsprincipen och självkostnadsprincipen som kommer till uttryck i kom

munallagen. Förvaltningsrätten kan inte pröva samma grunder igen, men är 

oförhindrad att pröva om beslutet är olagligt på de nya grunder som 

- anfört. 

Kommunens befogenheter 

Förvaltningsrätten har även att ta ställning till om kommunfullmäktiges 

beslut hänför sig till något faller inom den kommunala kompetensen. 
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Kommunens befogenheter regleras i 2 kap. kommunallagen. Kommuner 

får själva ha band om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har 

anknytning till kommunens område eller deras medlemmar och som inte 

ska handhas enbart av staten, en annan kommun eller någon annan (l §). 

Kommuner får driva näringsverksambet, om den drivs utan vinstsyfte och 

går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt med

lemmarna i kommunen (7 §). Kommuner får vidare genomföra åtgärder för 

att allmänt främja näringslivet i kommunen. Individuellt inriktat stöd till 

enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det 

(8 §). 

Enligt artikel107.1 EUF-fördraget är stöd som ges av en medlemsstat eller 

med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller 

botar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss 

produktion, o!örenligt med den inre marknaden i den utsträckning det på

verkar handeln mellan medlemsstaterna. Enligt praxis är en kommun att 

betrakta som en medlemsstat i den mening som avses i denna artikel. 

För att det som kommunen ägnar sig åt ska rymmas inom den kommunala 

kompetensen krävs det även att det är fråga om en angelägenhet av allmänt 

intresse. Enligt kommunallagens förarbeten får allmänintresset bedömas 

med utgångspunkt i om det är lämpligt, ändamålsenligt och skäligt att 

kommunen befattar sig med angelägenheten. Kommunerna anses ha rätt att 

engagera sig i en rad verksamhetsgrenar som vanligen ses som en del av 

näringslivet. Exempel på så kallad sedvanlig kommunal affärsverksamhet 

är bostadsföretag, el-, gas- och värmeverk samt renhållningsservice (prop. 

1990/91:117 s. 148 och 151 f). 

Kommunfullmäktige har godkänt att Övik Energi AB lämnar finansiering 

till Sekab via Norrlands Etanolkraft med 70 mkr samt beviljat Övik Energi 

AB kommunal borgen med samma belopp på grund av att Sekab var i be-
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hov av investeringar. Övik Energi AB är ett kommunalägt bolag som via 

ägande i ett annat aktiebolag är delägare i Sekab. Verksamheten i Sekab 

består av produktion och handel med etanol. Motivet för den aktuella 

finansieringen var att säkra utvecklingen av etanol och biobränslen i Örn

sköldsviks kommun. 

Den kommunala kompetensen omfattar verksamhet inom energifdrsörj

ningssektorn såsom el-, gas- och vänneverk. Sekabs verksamhet har emel

lertid inte haft till syfte att tillgodose kommuninvånarnas behov av el, utan 

att framställa och bedriva handel med drivmedel till fordon samt kemikali

er. Nyttan av den verksamheten står enligt förvaltningsrätten i vart fall inte 

i rimlig proportion till det ekonomiska stöd som lämnats. Av det skälet är 

det inte en sådan angelägenhet av allmänt intresse som kommunen får ägna 

sig åt. 

Det har inte heller framkommit några omständigheter som kan utgöra så

dana synnerliga skäl som medför att kommunen fä r lämna stöd till enskilda 

näringsidkare. Det faller därmed utanför den kommunala kompetensen att 

lämna stöd till Sekab. Stödet som lämnats till Sekab kan även snedvrida 

konkurrensen inom bolagets verksamhetsområde och dessutom päverka 

handeln mellan EU:s medlemsstater eftersom Sekab även verkar i flera 

europeiska länder. Beslutet får därför även anses strida mot artikell07.1 

EUF-fördraget. Beslutet ska mot denna bakgrund upphävas. Förvaltnings

rätten har dock inte möjlighet att besluta om att de pengar som kommunen 

investerat i Sekab ska betalas tillbaka. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DY 3109/IC). 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR- PRÖVNINGSTILLSTÅND 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens be
slut ska skriva till Kammarrätten i Sundsvall. 
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas 
till förvaltningsrätten. 

Överklagandet ska ha kommit in till förvalt
ningsrätten inom tre veckor från den dag då 
klaganden fick del av beslutet. Tiden för över
klagandet för offentligpart räknas emellertid 
från den dag beslutet meddelades. 

Om sista dagen för överklagandet infaller på 
lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, 
julafton eller nyårsafton räcker det att skrivel
sen kommer in nästa vardag. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
kam.rruurätten fotdras att prövningstillstånd 
meddelas. Kammarrätten lämnar prövningstill
stånd om det är av vikt för ledning av rättstil
lämpningen att överklagandet prövas, anted
tung förekommer till ändring i det slut vartill 
förvalningsriitten kommit eller det annars finns 
synnerliga skäl att pröva överklagandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står för
valtningsrättens beslut fast. Det är därför vik
tigt att det klart och tydligt framg:\r av överkla
gandet till kammarrätten varför man anser att 
prövningstillstånd bör meddelas. 

skrivelsen med överklagande ska innehålla 

l. den klagandes namn, personnummer, yrke, 
postadress och telefonnummer. Dessutom 
ska adress och telefonnummer till a.t,bets
platsen och eventuell annan plats där kla
ganden kan nås för delgivning lätnoas om 
dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i må
let. Om någon person- eller adressuppgift 
ändras är det viktigt att anmälan snarast 
görs till kammarrätten, 

2. det beslut som överklagas med uppgift om 
förvaltningsrättens namn, målnummet 
samt dagen för beslutet, 

3. de skäl som klaganden anger till stöd för 
begäran om prövningstillstånd, 

4. den ändring av förvaltningstättens beslut 
som klaganden vill få till stånd, 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och 
vad han/hon vill styrka med varje särskilt 
bevis. 

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden 
eller hans ombud. Adressen till förvaltningsrät
ten framgår av beslutet. Om klaganden anlitar 
ombud ska denne sända in fullmakt i original 
samt uppge sitt namn, adress och telefon
nummer. 

www.domstot.se 
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Föredraganden -

Dok.ld 15S63 

KLAGANDE 

MOTPART 
Örnsköldsviks kommun 
891 88 Örnsköldsvik 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommuns beslut den 23 februari 
2009, § 38 

SAKEN 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991 :900) 

FÖRV ALTNINGSRÄ TTENS A V GÖRANDE 

Förvaltningsrätten upphäver kommunfullmäktiges beslut den 23 februari 

2009, § 38, i den del det avser lämnad finansiering till Sekab genom kom

munfullmäktiges medgivande för Övik Energi AB att lämna finansiering 

till Sekab och den av kommunfullmäktige beviljade kommunala borgen. 

Sida l (7) 

Postadress 
Box314 
871 27 Härnösand 

Besöksadress 
Backgränd 9 

Teldon 
0611-349800 

Telefax 
0611-349810 

E-post: 
forva ltningsrattenihamosand@dom.se 

Expeditionstid 
m~ndag - fredag 
08:00-15:00 
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BAKGRUND OCH YRKANDE M.M. 

Kommunfullmäktige i Ömsköldsviks kommun beslutade den 23 februari 

2009 att godkänna att Övik Energi AB får besluta att ge Svensk Etanol 

Kemi AB (Sekab) en kreditram på maximalt 100 miljoner kronor. Vidare 

beviljade kommunfullmäktige Övik Energi AB kommunal borgen med 

samma belopp samt medgav att detta bolag har rätt att fatta nödvändiga 

beslut i omstruktureringen av Sekab. ••••a· verklagar beslutet och yrkar au beslutet ska upphävas 

samt att de pengar som kommunen investerat i Sekab ska betalas tillbaka. 

Han anför följande till stöd för sin talan. Kommunens beslut strider mot 2 

kap. l, 7 och 8 §§kommunallagen samt EUF-fördragets artikel107.1. 

Under perioden 2006--2009 var Örnsköldsviks kommun genom ÖVik Ener

gi AB: s delägarskap i Sekab delaktig i ett omfattande jordbruksprojekt för 

produktion av sockerrör i Tanzania. Kommunstyrelsen har inte informerat 

vare sig kommunfullmäktige eller kommuninvånarna om projektets storlek 

eller den finansiella exponering som projektet innebar för skattebetalarna. 

Kommunledningen bar mörklagt information för kommunfullmäktige om 

utiandssatsningar och finansiering genom det kommunala el bolaget Övik 

Energi AB. l kommunallagen uppställs även krav pä att all kommunal 

verksamhet ska vara till nytta för kommunens medlemmar. Sekab är ett 

etanolkemiföretag vars egna produktion framförallt består i etanolbaserade 

kemikalier. Bolagets omsättningbestär till huvuddelen av handel med eta

nol frän Brasilien som säljs till svenska och europeiska distributörer. Det 

projekt som finansierats är inte en angelägenbet av allmänt intresse som 

har anknytn ing till kommunens område eller medlemmar. Undantaget från 

lokaliseringsprincipen i 7 kap. l§ ellagen (1997:857) är inte heller tillämp

ligt då Sekabs verksamhet inte har något att göra med produktion och dis

tribution av el. Etanol säljs huvudsakligen till bilister på tankstationer. 

Kommunallagen är på energiområde en konkurrenslagstiftning som bl.a. 

syftar till att fö rhindra kommuner alt utnyttja kommunal finansiering i 

konkurrensstyrda marknader för att därigenom skaffa sig konkurrens-
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fördelar som privat finansierade bolag inte har. De investeringar som Örn

sköldsviks kommun gjort kan inte anses förbättra arbetsmarknaden inom 

kommunen. 

Kommunen bestrider bifall till överklagandet och anför följande. Det 

överklagade beslutet har vunnit laga kraft. Beslutet tillkännagavs och an

slogs på kommunens anslagstavla den 26 februari 2009 och skulle formellt 

tas ned den 19 mars 2009 kl. 24.00. l praktiken fanns beslutet på anslags

tavlan under ytterligare cirka en vecka. Vidare har Länsrätten i Västernorr

lands län i mål nr 2792-06 avslagit ett överklagande rörande ett beslut som 

var snarlikt det som nu är aktuellt. 

sKÄLENFÖRAVGÖRANDET 

Av 10 kap. 8 §kommunallagen framgår att ett överklagat beslut ska upp

hävas, om 

l. det inte har tillkommit i laga ordning, 

2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen, 

3. det organ som har fattat beslutet bar överskridit sina befogenheter, eller 

4. beslutet strider mot lag eller annan författning. 

Vidare följer att något annat beslut inte får sättas i det överklagade beslu

tets ställe. 

Förvaltningsrätten kan endast upphäva ett beslut om det finns grund för det 

enligt någon av punktema i 10 kap. 8 §kommunallagen. Av detta följer att 

det endast är ett kommunalt besluts laglighet som kan prövas och inte dess 

lämplighet eller skälighet. 

Förvaltningsrättens bedömning 

Laga kraft 

Ett överklagande ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då det 

tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet ju

sterats. Anslaget om protokollsjusteringen måste vara uppsatt på kommu

nens anslagstavla under hela klagotiden för att tiden ska löpa ut (10 kap. 6 
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§kommunallagen). Enligt det aktuella anslagsbeviset togs anslaget ned den 

sista dagen som beslutet kunde överklagas. Anslaget måste vara uppsatt 

fram till kl. 24.00 den sista dagen. Det framgår inte av anslaget att det varit 

uppsatt hela den sista dagen och kommunen bar inte på annat sätt lyckats 

visa att just detta anslag varit uppsatt under hela k.Jagotiden. Förvaltnings

rätten anser därför att klagotiden inte har löpt ut och tar upp överklagandet 

till prövning. 

Ärendets beredning 

Ett ärende ska, innan det avgörs av fullmäktige, ha beretts antingen av en 

nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigebe

redning. Vidare ska kommunstyrelsen lägga fram förslag till beslut om inte 

någon annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det (5 kap. 26 

och 28 §§ kommunallagen). 

KommunaHagen ställer inte upp något krav p! kvaliteten i beredningen. 

Det är upp till fullmäktige att avgöra om beredningen ger eu tillräckligt 

underlag för att fatta beslut. Beredningens kvalitet kan därför inte bli före~ 

mål för rättens prövning, utan prövningen är begränsad till formerna för 

beredningen. Av handlingarna i målet framgår att kommunstyrelsen har 

berett det aktuella ärendet och lagt fram förslag till beslut. Beredningen har 

därför skett i enlighet med vad som föreskrivs i kommunallagen. Vad 

••••• anfört avseende bristande infonnation till kommunfull

mäktige innebär inte att beslutet inte tillkornmit i laga ordning och det ska 

därför inte upphävas på denna grund. 

Kommunens befogenheter 

Förvaltningsrätten har även att ta ställning till om kommunfullmäktiges 

beslut hänför sig till något faller inom den kommunala kompetensen. 

Kommunens befogenheter regleras i 2 kap. kommunallagen. Kommuner 

f!r själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som bar an

knytning till kommunens område eller deras medlemmar och som inte ska 
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handhas enbart av staten, en annan kommun eller någon annan (l §). Kom

muner får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på 

att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i 

kommunen (7 §). Kommuner får vidare genomföra åtgärder för att allmänt 

främja näringslivet i kommunen. Individuellt inriktat stöd till enskilda 

näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det (8 §). 

Enligt artikel107.1 EUF-fördraget är stöd som ges av en medlemsstat eller 

med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller 

hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss 

produktion, oförenligt med den inre marknaden i den utsträckning det på

verkar handeln mellan medlemsstaterna. Enligt praxis är en kommun att 

betrakta som en medlemsstat i den mening som avses i denna artikel. 

Länsrätten i Västernorrlands län fann i mål nr 2792-06 att det nu aktuella 

beslutet angående finansiering till Sekab inte stred mot lokaliseringsprinci

pen och självkostnadsprincipen såsom dessa kommer till utryck i kommu

nallagen. För att det som kommunen ägnar sig åt ska rymmas inom den 

kommunala kompetensen krävs också att det är fråga om en angelägenhet 

av allmänt intresse. Enligt kommunallagens förarbeten får allmänintresset 

bedömas med utgångspunkt i om det är lämpligt, ändamålsenligt och skä

ligt att kommunen befattar sig med angelägenheten. Kommunerna anses ha 

rätt att engagera sig i en rad verksamhetsgrenar som vanligen ses som en 

del av näringslivet. Exempel på så kallad sedvanlig kommunal affarsverk

samhet är bostadsföretag, el-, gas- och värmeverk samt renhållningsservice 

(prop. 1990/91:117 s. 148 och 151 f). 

Kommunfullmäktige bar godkänt att Övik Energi AB får ge Sekab en kre

ditram på maximalt 100 miljoner kronor samt beviljat Övik Energi AB 

kommunal borgen med samma belopp. Övik Energi AB är ett kommunal

ägt bolag som via ägande i ett annat aktiebolag är delägare i Sekab. Syftet 

med kommunens engagemang i Sekab är att utveckla och trygga kunnandet 
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och produktionen av etanol i bl.a. Ömsköldsviks kommun. Det framgår att 

Sekab bedriver verksambet i kommunen och är kund till Övik Energi AB. 

Sekabs verksamhet bestär av produktion och bandel med etanol. 

Till den kommunala kompetensen räknas verksamhet som drivs inom 

energiforsörjningssektorn t.ex. el-, gas- och värmeverk. Sekabs verksamhet 

har emellertid inte haft till syfte att tillgodose kommuninvånarnas behov av 

el, utan varit inriktad på att framställa och bedriva handel med drivmedel 

till fordon samt kemikalier. Nyttan av den verksamheten står enligt för

valtningsrätten i vart fall inte i rimlig proportion till det ekonomiska stöd 

som Jämnats. Av det skälet är det inte en sådan angelägenhet av allmänt 

intresse som kommunen tär ägna sig åt. 

Av utredningen i målet framgår att bakgrunden till den aktuella finansie

ringen var Sekabs hårt ansträngda likvida situation. Övik Energi AB har 

gjort bedömningen att en likvidation skulle innebära satsningar i bolaget 

riskerades att gå förlorade, vilket skulle påverka ÖVik Energi AB:s och 

kommunens resultat negativt samt medföra stora effekter på sysselsätt

ningen i kommunen. Förvaltningsrätten anser dock att de uppgifter som 

framkornmit om den ekonomiska situationen inte visar att det aktuella bi

draget var nödvändigt för att undvika en väsentlig ekonomisk förlust för 

kommunen (jfr RÅ 1977 Ab 119). Det är inte heller visat att en likvidation 

av Sekab skulle ha haft sådana effekter på sysselsättningen i kommunen att 

det når upp till synnerliga skäl i den mening som avses i kommunallagen. 

Det faller därmed utanför den kommunala kompetensen att lämna detta 

stöd till Sekab. Stödet som lämnats till Sekab kan även snedvrida konkur

rensen inom bolagets verksamhetsområde och dessutom påverka handeln 

mellan EU :s medlemsstater eftersom Sekab verkar i flera europeiska län

der. Beslutet får därför även anses strida mot artikell07.1 EUF-fördraget. 

Beslutet ska mot denna bakgrund upphävas i den del det avser den bevilja

de kommunala borgen och medgivandet för Övik Energi AB att lämna fi-
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nansiering till Sekab. Förvaltningsrätten har dock inte möjlighet att besluta 

om att de pengar som kommunen investerat i Sekab ska betalas tillbaka. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3109/IC). 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR- PRÖVNINGSTILLSTÅND 

Den som vill överklaga förnitningsrättens be
slut ska skriva till Kammarrätten i Sundsvall. 
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas 
till forvaltningsrätten. 

Överklagandet ska ha kommit in till förvalt
ningsrätten inom tre veckor från den dag da 
klaganden fick del av beslutet. Tiden för över
klagandet för offentligpart räknas emellertid 
från den dag beslutet meddelades. 

Om sista dagen för överklagandet infaller på 
lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, 
julafton eller nyårsafton räcker det att skrivel
sen kommer in nästa vardag. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
kammarrätten fordras att prövningstillstånd 
meddelas. Karruruu:-riitten lämnar prövningstill
:-;tänd om det är av vikt för ledning av rättstil
lämpningen att överklagandet prövas, anled
ning förekommer till ändring i det slut vartill 
förvalningsrätren kommit eller det annars finns 
synnerliga skäl att pröva överklagandet. 

Om prövningstillstånd inte mcddeL'tS står för
valttungsrättens beslut fast. Det är därför vik
tigt att det klart och tydligt framgår av överkla
gandet till kammarratten varför man anser att 
prövningstillstånd bör meddelas. 

Skrlvetsen med iSYerklagande ska innehålla 

l . den klagandes namn, personnutnmer, yrke, 
postadress och telefonnummer. Dessutom 
ska adress och telefonnummer till arbets
platsen och eventuell annan plats där k.b
ganden kan nås för delgivning lämnas om 
dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i må
let. Om någon person- eller adressuppgift 
ändras ir det viktigt att anmälan snarast 
görs till kammarrätten, 

2. det beslut som överklag:ts med uppgift om 
förvaltningsrättens namn, målnummer 
samt dagen för beslutet, 

3. de skäl som klagnnden anger till stöd för 
begäran om prövningstillstånd, 

4. den ändring av förvaltningsrättens beslut 
som klaganden vill n till sc.-lnd, 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och 
vad han/hon vill styrkn med varje särskilt 
bevis. 

Skrivelsen ska v:ua undertecknad av klaganden 
eller hans ombud. Adressen till förvaltningsrät
ten framgår av beslutet. Om klaganden anlitar 
ombud ska denne sända in fullmakt i original 
samt uppge sitt namn, adress och telefon
nummer. 
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