
Örnsköldsviks Allehanda Söndag 27 juni 20214

N
yh

et
er

Följ oss på Facebook  
och Twitter
www.facebook.com/allehandamedia
www.twitter.com/Allehanda_se

N
yh

et
er

Aktivera ditt konto  
på Allehanda.se!
Aktivera ditt konto på 
 Allehanda.se så får du till-
gång till e-tidningen, allt 
Plusinnehåll och unika 
 rabatter. Du aktiverar ditt 
konto  genom att klicka på 
”Kund” längst uppe i höger 
hörn på Allehanda.se. Välj 
”Aktivera ditt konto”. 

Mer på webben!
n På www.allehanda.se  
hittar du alltid de senaste 
nyheterna och fler reporta-
ge, tv-inslag, insändare, 
nöjesartiklar med mera från 
hela Ångermanland. 

Nyhetschef
Linn Grundberg

0660–72006
tips@allehanda.se

Vik. printredaktör
Johanna Dyrén

010-709 70 00
johanna.dyren@bonniernews.se

ÖRNSKÖLDSVIK  Ortsbor i 
Köpmanholmen är nu 
på helspänn inför försla-
get om att etablera en 
fabrik i området för 550 
miljoner. Förslaget har 
mötts av hyllningar från 
kommunen men lämnar 
många oroliga.
Kaffe dricks med bekymra-
de blickar utanför Café Svea 
i Köpmanholmen. Ordfö-
rande i samhällsföreningen 
Bert Ulander står vänd mot 
ortsborna med en mikrofon 
för att informera dem om 
förslaget att etablera en ny 
fabrik i området. Ett förslag 
som har mötts av hyllning-
ar från kommunen men 
stark kritik från Köpman-
holmsborna.

– Vi står nu inför ett väg-
val. Vill vi fortsätta att vara 
en bruksort eller inte? Vi be-
höver hitta former för att 
Köpmanholmen ska ut-
vecklas, säger Ulander och 
fortsätter:

– Ett kemiskt företag vill 
etablera sig här på orten. 
Radien kommer inte att bli 
mindre än 500 meter. Den 
kommer vara 5-6 gånger så 
stor som Bjästa plast. 

Tystnaden som följer fylls 
av ett oroligt mummel. 
Viskningar studsar mellan 
bänkarna.

Företaget som ligger bak-
om förslaget heter Cinis Fer-
tilizer och specialiserar i 
bioteknik. Fabriken ska an-
vända restprodukten natri-
umsulfat för att tillverka 
200 000 ton konstgödsel 
och bordssalt per år. Sats-
ningen omfattar omkring 
550 miljoner kronor.

I en tidigare artikel berät-
tar Jakob Liedberg, vd för 
företaget, att det kommer 
vara en luktfri verksamhet 
som inte gör någon skada på 
miljön.

– Det är en helt sluten an-
läggning och en process helt 
utan utsläpp. Vi minskar ut-
släppen i Östersjön i och 
med den här satsningen. 
Det ska inte bli en ny miljö-
bov som folk är rädda för, 
säger Liedberg.

Förhoppningen är att fabri-
ken ska börja byggas inom 
ett år. Men det finns fortfa-
rande en del oklarheter. 
Den exakta arean som om-
fattas av bygget och hur stor 
mark som kommer att ligga 
i säkerhetsområdet för fa-
briken har ortsborna ännu 
inte fått svar på. Belastning-
ar i hamntrafiken, brister i 
vattentillförseln vid Nätra-
ån och fabrikens inverkan 
på turismen är några av 
orosmomenten.

En av ortsborna sedan åt-

ta år tillbaka, Klas Hessel-
man, tar till orda.

– Jag har läst EcoGains för-
sta utredning inför etable-
ringen åt bolaget, och den 
lämnar väldigt många frå-
gor, säger han och fortsätter:

– Det står att de ska värma 
upp 5 000 kubikmeter vat-
ten per timme och frakta 
160 000 ton råvaror. Hur ska 
det genomföras? Det här 
kunde inte EcoGain svara 
på, säger Hasselman.

Frågan ställs om den slut-
liga riskbedömningen för 
bygget kommer att vara 
transparent för ortsborna. 
Enligt Bert Ulander kommer 
informationen att skickas 
till Länsstyrelsen, som har 
ansvar att dela det med in-
vånarna. De kommer alltså 
inte att få informationen di-
rekt från utredaren, menar 
han.

Ulander anser att det här 
är ett sätt att exploatera 
Köpmanholmen.

– Politikerna vågar inte 
riktigt ta ställning. De ex-
ploaterar Köpmanholmen 
genom att godkänna en sån 
här stor fabrik. Det kommer 
att ge konsekvenser.

Det finns en oro om att fler 
fabriker kommer etableras 
som följd och att ortsborna 
inte har någon kontroll över 
utvecklingen i sin hembygd. 
Samtidigt finns en vilja att 
hitta entreprenörer som vill 
satsa i Köpmanholmen.

– Vad innebär det att inte 
vara en industriort? Hur kla-
rar vi av det? Att bara leva 
på turism är inte så lätt. Det 
är mycket bra att hitta en-
treprenörer som vill satsa 
via miljövänlig verksamhet, 
slår Ulander fast.

I en tidigare intervju med 
Örnsköldsviks kommun be-
rättar näringslivsutveckla-
ren Sebastian Arnehed att 
företagets satsning inte 
kommer att påverka områ-
det negativt så långt de vis-
ste.

– När saneringen gjordes 
var det med syfte att kunna 
möjliggöra för nya industri-
satsningar och nyttja ham-
nen,  säger Arnehed.

Frågan kvarstår dock: hur 
kommer den här mångmil-
jonsatsningen att påverka 
livet för ortsborna? I oviss-
heten ryms en oro som 
tynger tillvaron för boende 
i Köpmanholmen.
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Fabriksetablering
oroar ortsborna

Onsdag den 22 juni samlade Köpmanholmens samhällsförening ortsborna för att lyfta deras röster inför förslaget om att bygga 
en fabrik för 550 miljoner i området. FOTO: ANGIE GRAY

Belastningar i hamntrafiken, brister i vattentillförseln vid Nät-
raån och fabrikens inverkan på turismen är några orosmoln.

Bert Ulander är ordförande i samhällsföreningen som hade 
bjudit in till träffen.

”
Politikerna vågar 
inte riktigt ta  
ställning. De explo-
aterar Köpmanhol-
men genom att 
godkänna en sån 
här stor fabrik.  
Det kommer att  
ge konsekvenser.
Bert Ulander


