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SOLLEFTEÅ - en kraftfull kommun

När en ”lägda” bredvid ett kraftverk 
fick världens blickar på sig…

• 95 hektar disponibel 
industrimark

• Tillgång till 500 MW
• Detaljplanerat och 

förberett
• ”Green, clean energy”

Presentatör
Presentationsanteckningar
Senaste halvåret uppvaktad av ett 20-tal olika intressenter som vill etablera sig och få ”ensamrätt” till området.Inte pratat så mycket engelska sedan gymnasiet för 30 år sedanOvan situation som kommunalråd i en norrländsk inlandskommun att vara så flitigt uppvaktadVi sitter på en guldgruva:�- 95 hektar disponibel mark varav 50 hektar är detaljplanerad�- Tillgång till 500 MW�- Ren, förnyelsebar energi som produceras ”på plats”�- Nära till kommunikationer ut i hela världen (45 minuter till järnväg och drygt en timme till 4 olika flygplatser (Kramfors, Sundsvall, Östersund och Örnsköldsvik)
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Hur det började…

2008
Google i 
Finland

2011
Facebook i 

Luleå

2013
Projekt i 

länet

2013
Dialog 

med E.ON

2017
Elskatte-
reform

2017
Krypto-
valutor

I morgon:
Dags för 

byggstart !

Presentatör
Presentationsanteckningar
2008. Googles planer att etablera sig i Hamina, Finland med datacenterhallar presenteras. På näringslivschefen Mikael Näsströms altan (han sitter där) föds idéen om något motsvarande skulle kunna göras i Sollefteå. Här har vi mark, här har vi tillgång till energi och här finns arbetskraft.2011. Facebook påbörjar etablering i Luleå. Planer intensifieras i Sollefteå2013. Som en följd av intresset för datacenterhallar i norra Sverige startas ett länsprojekt i Västernorrland med Länsstyrelsen2013. Dialog med elnätsägaren E.ON om lämpliga ”sajter” för datcenterhallar i Sollefteå kommun. Hamreområdet i Långsele identifieras och pekas ut2017. Elskattereformen satte fart på planerna och intresset för området ökade.2017. Hause för kryptovalutor medför en anstormning av internationella investerare som får upp ögonen för Sollefteå och Hamre. Detta lockar även med andra internationella investerare. Kombinationen med låga elskatter gör att Sollefteå nu sitter i förarsätetI morgon: Dags att sätta spaden i backen!
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Utmaningar
• Tillståndsprocessen
• Hur vill Sverige tillvarata den här 

möjligheten?
• Vem ska vi välja ?
• Säkerställa kompetensförsörjning
• Säkerställa energiförsörjning

Presentatör
Presentationsanteckningar
Tillståndsprocessen: Hitta former för att skynda på olika tillståndsprocesser (koncession, miljöplanering etc). Dessa processer tar lång tid, tid som vi inte har när vi ska konkurrera med andra länder om stora, internationella investerareVad vill Sverige ? Så frågan är hur SVERIGE vill agera för att ta tillvara den möjlighet det här innebär för framtiden.Vem ska vi välja ? För oss i Sollefteå gäller det att försöka ha ”is i magen” utvärdera de förfrågningar som inkommit och i slutänden ”välja rätt”. En ny situation för oss…Säkerställa kompetensförsörjning: Konkurrens om arbetskraft i hela Sverige i framtiden. Också en ny situationSäkerställa energiförsörjning: Konkurrens om el... Grönt stål, elbilsrevolution, 100 % förnybart 2040. Investerarna måste känna förtroende för att vi kan leverera efterfrågad effekt
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Möjligheter
• Avsättning för lokalt 

producerad 
förnyelsebar energi 

• Identifiera fler möjliga 
”sajter” 

• Från avfolkningsbygd 
till framtidsbygd!

Presentatör
Presentationsanteckningar
Sysselsättning kan skapa acceptans hos lokalbefolkningen för energiproduktion.Inte bara Hamre – fler platser som kan lämpa sig för elintensiv industriSkapa en allmän attraktionskraft i bygden. Boende, skola och barnomsorg, vård & omsorg, kommunikation och övrig infrastruktur.
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