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Sammanfattning 
Genom centrala Henån, Orust kommun, rinner vattendraget Henån. Ån passerar genom 

centrum och mynnar ut i hamnområdet Ängs kile. Ån kantas av slänter som är utsatta för 

pågående erosion och erosionen har tidigare orsakat mindre skred i slänterna. För att klara 

säkerhetskrav mot stabilitetsbrott och säkra närliggande fastigheter och infrastruktur 

behöver stabiliseringsåtgärder utföras längs en ca 500 m lång sträcka. Utöver detta avser 

Orust kommun att anlägga ett trädäck längs vattendraget som ska fungera som ett 

promenadstråk och område för rekreation i centrala Henån. Orust kommun arbetar även 

med framtagande av en ny detaljplan i Henån. Nya byggnader och anläggningar planeras 

att byggas i Henån centrum i anslutning till vattendraget. De planerade stabilitetshöjande 

åtgärderna är även nödvändiga för att framtida detaljplaner ska kunna fullföljas. 

För att skredsäkra åns slänter behöver avschaktning göras av släntens övre del samt 

anläggning av nytt erosionsskydd längs åns kanter på båda sidor om vattendraget. Dessa 

åtgärder innebär ingrepp i vattenområde och är således tillståndspliktiga 

vattenverksamheter enligt 11 kap. miljöbalken. Detta dokument utgör underlag för 

avgränsningssamråd och syftar till att beskriva planerad verksamhet samt verksamhetens 

bedömda miljöpåverkan. Åtgärderna bedöms främst medföra påverkan på naturmiljö och 

vattenmiljö längs den berörda sträckan.  

Länsstyrelsen gav den 2021-12-15 sitt beslut om att åtgärden bedöms medföra betydande 

miljöpåverkan enligt miljöbedömningsförordningen (2017:966), därav ska 

avgränsningssamråd utföras enligt 6 kap. 9 – 10 §§ miljöbalken. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Genom centrala Henån, Orust kommun, rinner vattendraget Henån, se översiktskarta i 

Figur 1-1. Ån passerar genom centrum och mynnar ut i hamnområdet Ängs kile. Ån kantas 

av slänter som är utsatta för pågående erosion och erosionen har tidigare orsakat mindre 

skred i slänterna. För att klara säkerhetskrav mot stabilitetsbrott och säkra närliggande 

fastigheter och infrastruktur behöver stabiliseringsåtgärder utföras längs en ca 500 m lång 

sträcka. Utöver detta avser Orust kommun att anlägga ett trädäck längs vattendraget som 

ska fungera som ett promenadstråk och plats för rekreation i centrala Henån. Orust 

kommun arbetar även med framtagande av en ny detaljplan i Henån. Nya byggnader och 

anläggningar planeras att byggas i Henån centrum i anslutning till vattendraget och de 

planerade stabilitetshöjande åtgärderna är även nödvändiga för att framtida detaljplaner 

ska kunna fullföljas. 

Vissa delar av åtgärden innebär ingrepp i vattenområde och åtgärden klassas därav som 

tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap 3 § miljöbalken. Undersökningssamråd har 

genomförts under sommaren och hösten 2021 och den 15 december 2021 inkom 

Länsstyrelsen i Västra Götaland med beslut att åtgärden kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. I bedömningen har Länsstyrelsen särskilt beaktat att det finns en risk för att 

miljökvalitetsnormer för vattenförekomst Henån riskerar att överskridas. Som följd av 

beslutet om betydande miljöpåverkan kommer avgränsningssamråd att genomföras enligt 6 

kap. 9 – 10 §§ miljöbalken. 

Detta dokument utgör underlag för avgränsningssamråd som syftar till att beskriva 

verksamhetens lokalisering, omfattning, planerad verksamhet, verksamhetens bedömda 

miljöpåverkan samt till att fastställa kommande miljökonsekvensbeskrivnings innehåll och 

utformning.  

På uppdrag av Orust kommun har AFRY (juridiskt ÅF-Infrastructure AB) tagit fram underlag  

för avgränsningssamråds inför tillståndsansökan för vattenverksamhet rörande skredsäkring 

av slänterna längs ån Henån. 
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Figur 1-1 Översiktskarta, där Henån är markerat med en röd punkt. (© Naturvårdsverket, 
Lantmäteriet, Geodatasamverkan). 

1.2 Tidplan 

Avgränsningssamråd kommer att genomföras under januari och februari 2022. 

Samrådsinbjudan för avgränsningssamråd skickas till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 

särskilt berörda, allmänheten och myndigheter i januari 2022 och därefter har samtliga tre 

veckor på sig att inkomma med skriftliga yttranden till kommunen. Inbjudan till samråd 

annonseras även i ortstidning samt på kommunens hemsida där samrådshandlingarna 

publiceras. 

Inkomna synpunkter under avgränsningssamrådet redogörs för och bemöts av kommunen i 

en samrådsredogörelse. Avgränsningssamrådet förväntas förmedla riktlinjer kring vad som 

bör belysas i MKB:n och därmed ange MKB:ns omfattning. Det som framkommer i 

avgränsningssamrådet utgör därför en grund för miljökonsekvensbeskrivningen.  

En tillståndsansökan tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning och teknisk 

beskrivning tas sedan fram och planeras färdigställas under våren 2022. Handlingarna 

skickas till Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen. Tillståndsprocessen hos Mark- 

och miljödomstolen tar normalt mellan 6-12 månader, från det att handlingarna anses 

kompletta.  

Efter erhållet tillstånd planeras åtgärd utifrån de villkor som ställs i domen. Entreprenör 

handlas upp när detaljprojektering är klar och arbetet med att stabilisera slänterna i Henån 

startar efter det. 

1.3 Lokalisering och fastighetsförhållanden 

Stabilitetsåtgärder planerar att utföras på båda sidor längs ån Henån, området avgränsas 

från Röravägen i norr till ca 400 m i söder, längs Södra Strandvägen, se Figur 1-2 och Figur 

1-3. I söder har stabilitetsåtgärder utförts 2019 på område angränsande till bensinstation.  
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Figur 1-2. Översiktskarta över Henån, där området är inringat i rött. (© Naturvårdsverket, 
Lantmäteriet, Geodatasamverkan). 

 

Figur 1-3. Översiktskarta över sträckning som berörs av planerade åtgärder (©Lantmäteriet). 

Arbetet med skredsäkring planeras dels inom område för fastighet Henån 1:306 som ägs av 

Orust kommun, se Figur 1-4. Arbetet med skredsäkring och trädäck berör även 

fastigheterna Henån 1:306, Henån 1:29, Henån 1:134, Henån 1:132, Henån 1:133, Henån 

1:82, Henån 1:66, Henån 1:296, Henån 1:291, Henån 1:236, Henån 1:237. Henån 1:306 

ägs av Orust kommun, övriga fastigheter inom planerat åtgärdsområde är privatägda, se 
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Figur 1-4 för fastighetskarta. Rådighet att genomföra åtgärderna på berörda fastigheter 

planeras att införskaffas genom överenskommelser med fastighetsägarna. 

 

Figur 1-4. Karta över fastighetsförhållande (© Naturvårdsverket, Lantmäteriet,  
Geodatasamverkan). 

1.4 Områdesbeskrivning 

Åtgärdsområdet har varierande karaktär. Delar av den aktuella sträckan består av en brant 

åslänt medan andra delar består av svagt sluttande mark, se figur 1-5. Åkanten består 

omväxlande av träd, buskage, stenmur, samt lämningar av tidigare brofundament. I den 

del av Henån som sträcker sig mellan Röravägen och knappt 200 meter uppströms är 

vattendraget kraftigt påverkat genom rätning och fördjupning. Bottenmaterialet och kanter 

består främst av finkorniga material såsom lera, silt och sand. Vattendraget visar tydliga 

tecken på instabilitet i form av erosion i sidled. Närmiljön är relativt väl beskuggad då träd 

och buskar växer längs fårans kanter. Därefter följer en cirka 30 meter lång sträcka 

uppströms som är mer strömmande och varierad. Detta beror på förekomsten av två 

trösklar som sannolikt är ditlagda. Bakom sten och block samlas sand, grus och död ved 

som är viktiga mikrohabitat för fisk och bottenfauna. Resterande del av projektsträckan 

uppströms i Henån är lugnflytande och bottensubstratet består av finkorniga sediment. 

Denna sträcka är kraftigt påverkad av fördjupning och uträtning. Fårans kanter är 

välbevuxna, om än av en smal bård, av träd och buskar. Trädskiktet domineras av al med 

inslag av hassel, ask, björk och apel. På sträckan finns relativt mycket död ved. Längst 

uppströms i projektområdet är tidigare skredsäkringar genomförda, se figur 1-6 och 1-7.  
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Figur 1-5. Foto taget från bro över Röravägen. 

 

Figur 1-6. Foto taget på stenmur. 
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1.5 Planförutsättningar 

Henån ligger i Orust kommun och omfattas av en översiktsplan som antogs av 

kommunfullmäktige 2009. Översiktsplanen lyfter bland annat vikten av en fortsatt 

utveckling av Henåns centrum för att bli ett attraktivt och konkurrenskraftigt 

kommuncentrum samt för att stärka ortens roll som turistort. 

Gällande detaljplaner som berörs är:  

- Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan för del av Henån, 

Högelidsområdet m.m. (1979-09-07)  

- Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan för del av Henån, Centrala 

delen (1975-11-21) 

- Detaljplan för del av Henåns tätort, korsningen Röravägen – Åvägen (1994-07-27)  

- Detaljplan för del av Henåns samhälle, Henån 1:134 (1987-11-25)  

- Detaljplan för del av Henån tätort, del av 1:306 m.fl. (1992-05-19) 

- Förslag till ändring av byggnadsplan för Henåns samhälle (1968-04-01) 

- Detaljplan för del av Henån tätort, Henån 1:139 och 1:140 m.fl. (1990-03-20) 

Stråket längs med vattendraget anges i områdets befintliga detaljplaner som allmän plats 

som ska användas för park eller plantering. I detaljplanerna är åns slänter markerade med 

nivåkurvor och marken allra närmast slänterna är mark som ej bör bebyggas alternativt att 

stabilitet ska säkerställas innan byggnation.  

Planerad åtgärd syftar till att säkra åns slänter och omkringliggande fastigheter och 

infrastruktur samt att anlägga trädäck och bedöms därför inte strida mot gällande 

detaljplaner. Åtgärden bedöms nödvändig ur säkerhetssynpunkt för nuvarande detaljplaner 

samt för förverkligande av nytt planprogram och fortsatt utveckling av Henåns centrum. 

Ett nytt planprogram för Henåns centrum ligger till grund för kommande detaljplaner, det 

nya planprogrammet godkändes kommunstyrelsen 2021. Nu pågår två parallella 

detaljplanearbeten längs med ån, ett på västra sidan (detaljplan Åvägen) och ett på östra 

sidan (detaljplan Henån Centrum Södra). Under 2022 planeras detaljplan för Henån 

Figur 1-7. Foto av erosionsskydd som installerats utanför bensinstation i anslutning till åtgärdsområdet. 
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Centrum Norra starta upp och berör centrala Henån norr om Röravägen. Detaljplan för 

Henån Centrum Södra planerar att gå ut på samråd under första halvan av 2022. Samtliga 

detaljplaner tas fram under förutsättningar att stabilitetshöjande åtgärder ska komma till 

stånd och kommer antas först när beslut om skredsäkring meddelats. Detaljplanerna 

utformas efter de geotekniska förutsättningar som råder efter genomförd skredsäkring. 

2 Planerad verksamhet 

2.1 Föreslaget utförande – huvudalternativ 

2.1.1 Skredsäkring 

Arbetet med att skredsäkra åns slänter innebär avschaktning av släntens övre del samt 

anläggning av nytt erosionsskydd längs åns kanter på båda sidor om vattendraget. 

Avschaktning görs i övre delen av slänten på de platser där slänten idag är för brant i syfte 

att skapa ett mindre sluttande släntområde. Det är inte alla sektioner som är i behov av 

avschaktning utan enbart där sluttningen av säkerhetsskäl behöver planas ut, se Bilaga 1-4 

för ritningar över planerade geotekniska åtgärder. I samband med åtgärden behöver 

vegetation längs strandkanten avlägsnas. I släntens nedre del ska erosionsskydd av sten 

anläggas vilket görs längs med hela åtgärdssträckan. Det är enbart i samband med 

anläggning av det nedre erosionsskyddet som ingrepp i vattenområde behöver göras. 

Arbete i vatten begränsas till vattendragets kanter och ingen åverkan kommer göras på 

vattendragets botten i mittfåran.  

Den nedre delen av erosionsskyddet kommer bestå av en stenskoning som längre upp på 

åslänten övergår i ett fältskikt, ett så kallat kombinerat erosionsskydd. En kokosmatta 

kommer att förankras i erosionsskyddets övre del och läggas ut över det schaktade 

området i släntens övre del. Där kokosmatta läggs ut ska nya buskar och träd planteras. En 

principbild av ett kombinerat erosionsskydd visas i Figur 2-1. 

 

Figur 2-1. En principbild av ett kombinerat erosionsskydd (Danielsson, P, KLing, J, Rydell, B 
&Kiilsgaard, R, 2016). 

2.1.2 Trädäck 

Ett promenadstråk med trädäck planeras att byggas i anslutning till ån i samband med att 

området skredsäkras. Trädäcket kommer att byggas i höjd med befintlig vägbana längs en 

cirka 300 meter lång sträcka utmed Henån, se figur 2-2. Norr om brohuset kommer 

trädäcket att löpa på båda sidor av vattendraget och sammankopplas med gångbroar. 
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Figur 2-2. Sträckning trädäck. Brohuset är markerat i rött. (© Lantmäteriet).  

Längs åns västra strand kommer trädäck att anläggas från brohuset och löpa cirka 110 

meter norrut. På grund av fastighetsförhållanden kommer trädäcket på denna delsträcka 

eventuellt att skjuta ut över vattendraget för att uppnå erforderlig bredd på trädäcket. Som 

mest kommer överhänget sträcka sig 0,5 meter in över vattenytan och skjuta ut från 

befintlig konstruktion och därav inte påverka vattendraget. Längs åns östra strand är 

trädäcket totalt cirka 300 meter, varav 100 meter är beläget söder om brohuset och 200 

meter är beläget norr om brohuset. En detaljerad översikt över trädäckets föreslagna 

utförande finns i bilaga 6. 

Trädäcket kommer vara cirka två meter i bredd. Längs promenadstråket planeras det att 

anläggas plattformar placerade mot vattendraget för att öka tillgängligheten. Plattformarna 

kommer vara i samma nivå som trädäcket och gatan. Två större sittmöbler planeras och de 

ska utformas så att befintliga träd på platsen kan ramas in och nya planteringar anläggas i 

anslutning till bänkarna.   

Trädäcket kommer att vila på ett fundament som utgörs av stolpar som pålas ned i marken 

med en frekvens av tre pålar per fem meter, se figur 2-3. Pålarna kommer placeras på land 

i åslänterna, ovanför medelvattennivån. Livslängden på dessa pålar beräknas vara minst 

100 år. Pålningen görs i samband med skredsäkringen för att minimera påverkan från 

installationsarbete och maskiner. Anläggningen av trädäck innebär inte arbete inom 

vattenområde vid normalt vattenstånd och kommer inte att påverka vattendraget.  
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Figur 2-3. Teknisk utformning av trädäck.  

2.1.3 Motivering till valt alternativ  

Föreslaget utförande har valts som huvudalternativ då det utifrån platsens förutsättningar 

är det mest lämpliga avseende stabilitetshöjande åtgärder. Anläggning av trädäck avses 

förhöja landskapsbilden och främja möjligheter till rekreation och umgänge i orten. Den 

berörda sträckan är lokaliserad i tätbebyggt område längs med en sträckning av ån som 

redan är kraftigt påverkad av mänskliga aktiviteter.  

2.2 Geotekniska förutsättningar 

Område längs med Henån är generellt täckt av gräs, sly och större lövträd. Gatumark på 

den östra delen är asfalterad. Slänten är utsatt för pågående erosion och erosionen har 

tidigare orsakat mindre skred. 

Enligt SGUs jordartskarta domineras det aktuella verksamhetsområdet av postglacial 

finsand (SGU, Jordarter 1:25000-1:1000000). Geotekniska undersökningar av området 

visar att fyllnadsmassor och organiskt material ställvis är vanligt förekommande ovanpå 

detta lager. De ytliga jordlagret i slänterna mot ån består till stor del av silt. Siltjord är 

generellt känslig för erosion och hållfastheten i slänten är starkt beroende av 

grundvattensituationen (COWI, 2018).  

Vid provtagning av föroreningar på Henåns botten påträffades främst sandig lera/silt. Vid 

tillfället då fältarbetet genomfördes, utgjordes markytan av gräs, sly och mindre träd. 

Underliggande material utgjordes främst av sandig mull med inslag av växtdelar ner till ca 

0,5 m.u.my. 

Marknivåerna varierar mellan nivå (plushöjder), +0 och +10. Nivån nere vid ån är ca +1 

och släntlutningen är ca 1:2 (AFRY, 2021). En geoteknisk markundersökning som 

genomfördes i oktober 2020 i både skruvborrhål och grundvattenrör visade att 

grundvattennivån varierade mellan 0 och 1,7 m.u.my. 
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2.3 Nollalternativ 

För att bedöma de konsekvenser som uppstår till följd av projektet bedöms påverkan i 

förhållande till ett jämförelsealternativ (ett s.k. nollalternativ). Nollalternativet beskriver en 

framtida utveckling om den planerade åtgärden inte genomförs. För aktuellt projekt innebär 

nollalternativet att pågående erosion längs åns slänter tillåts fortskrida vilket medför att 

skredrisk i området kvarstår och riskerar att försämras. I förlängningen innebär det risk för 

skada på närliggande fastigheter och infrastruktur som ledningar och vägar. Det innebär 

även att trädäcket inte byggs och nuvarande habitat förblir oförändrat.  

2.3.1 Bedömning av nollalternativ  

Nollalternativet skulle innebära att ingen skredsäkring av sträckan i Henån utförs och 

betydande rasrisk på platsen kvarstår. Ett ras kan leda till skador på de ledningar som 

ligger i vägen och som är viktiga för infrastrukturen i Orust kommun. Skador på 

ledningarna kan leda till utsläpp och negativa konsekvenser för natur- och vattenmiljön. 

Dessutom är flertalet bostäder och kommersiella fastigheter närliggande till ån och riskerar 

skador om ytterligare ras skulle uppstå. Ett ras kan även medföra att förorenade massor 

kommer ut i vattendraget med ogynnsamma konsekvenser för vattenkvalité, hydrauliska 

förutsättningar, samt orsaka vandringshinder för fisk. Nollalternativet innebär att trädäck 

inte anläggs vilket medför att naturvärden på åslänten lämnas orörda. Området kommer 

dock att förbli otillgängligt och möjligheter för rekreation och friluftsliv vid sträckan förblir 

låga.  

2.3.2 Utvärderade alternativ som valts bort 

Tidigt under arbetsprocessen har olika alternativ på utformningen studerats och övervägts 

för skredsäkring och trädäck.  

2.3.2.1 Skredsäkring och erosionsskydd genom anläggande av spont 

Alternativet att anlägga spont för att säkra kringliggande mark undersöktes i ett tidigt 

skede i arbetsprocessen. Spontning bedömdes vara alltför kostsamt samt utgöra risk för 

omkringliggande byggnader vars grund vilar på pålar.  

2.3.2.2 Alternativ utformning av trädäck  

I ett tidigare skede planerades trädäcket att anläggas närmare åns vattenyta. Detta 

alternativ valdes bort då det skulle innebära ett större ingrepp i vattenmiljön än nuvarande 

vald placering av trädäcket.  

3 Nuvarande förutsättningar och förväntad 
miljöpåverkan 

3.1 Riksintresse 

3.1.1 Nulägesbeskrivning 

Området omfattas av riksintresse för högexploaterad kust (4 kap MB), se Figur 3-1, som 

sträcker sig från Lysekil och söderut. Utpekade värden är bland annat förutsättningar för 

rörligt friluftsliv, rekreationsmiljöer, högklassiga natur- och kulturvärden och närhet till 

områden med många människor. Riksintresset handlar i korthet om ett antal karaktärsdrag 

hos det utpekade kustområdet som i kombination med varandra gör helheten mer värdefull. 

3.1.2 Förväntad miljöpåverkan 

Den planerade åtgärden bedöms inte påverka riksintresset för högexploaterad kust. 
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Figur 3-1. Karta som visar riksintresse för högexploaterad kust (Informationskartan Västra 
Götaland, 2021). 

3.2 Strandskydd 

Det berörda området omfattas ej av strandskydd, se Figur 3-2. Sträckningen av ån där 

strandskyddet är upphävt går genom Henåns tätort och är ca 1,5 km långt. 

När detaljplanerna Åvägen och Henån Centrum Södra (se avsnitt 1.5) vinner laga kraft 

kommer strandskyddet återinträda på allmän plats. Allmän plats kommer läggas längs med 

ån vilket innebär att om de nya detaljplanerna har vunnit laga kraft innan beslut i aktuellt 

tillståndsärende för skredsäkring är fattat kommer dispens från strandskyddet krävas. 
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Figur 3-2. Översiktskarta strandskyddsområde (Informationskartan Västra Götaland, 2021). 

3.3 Övriga områdesskydd 

3.3.1 Nulägesbeskrivning 

Ängs kile som Henåns å mynnar ut i utgör fredningsområde för lax och havsöring samt för 

torsk, kolja och bleka, se Figur 3-3. Fredningstiden för lax och havsöring gäller från 1 okt 

till 31 mars då fiske är förbjudet. För torsk, kolja och bleka gäller fiskeförbudet under hela 

året. 

3.3.2 Förväntad miljöpåverkan 

Grumling som uppstår i samband med åtgärden kan störa fisk i fredningsområdet om 

grumlande partiklar får spridning nedströms om arbetsområdet. 
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Figur 3-3. Översiktsbild av närliggande fredningsområden för fisk (Informationskartan Västra 
Götaland, 2021). 

3.4 Naturmiljö 

3.4.1 Nulägesbeskrivning 

En naturvärdesinventering av det berörda området utfördes 2018 av Naturcentrum AB. Den 

inventerade sträckan är ca 500 m lång och området domineras av vattendraget Henån och 

dess strandkanter som på de flesta ställen är vegetationsbevuxen. Vid inventeringen 

identifierades 3 naturvärdesobjekt i limnisk miljö. Ett objekt bedömdes tillhöra 

naturvärdesklass 2 – högt naturvärde och två objekt bedömdes tillhöra naturvärdesklass 3 

– påtagligt naturvärde, se Figur 3-4 (Saarinen Claesson, P., Svedholm, J., 2018).  

Naturvärdesobjekt 1, med dominerande naturtyp Vattendrag, bedöms tillhöra 

naturvärdeskass 3 – påtagligt naturvärde. Biotopen utgörs av lugnflytande vattendrag i 

finkorniga jordarter. Biotopkvalitéer begränsas av den rätade och fördjupade strukturen, 

dock anges att det längs sträckan finns förekomster av grus och död ved vilket bidrar med 

biotopdiversitet. 

Naturvärdesobjekt 2, med dominerande naturtyp Vattendrag, bedöms tillhöra 

naturvärdeskass 2 – högt naturvärde. Biotopen utgörs av svagt strömmande till 

strömmande vattendrag med block och sten. Objektet är en 30 m lång sträcka där två 

trösklar skapar en mer strömmande och varierad vattendragssträcka. Objektet bedöms ha 

ett högre naturvärde än naturvärdesobjekt 1 och 3 med avseende på den ökade variationen 

av strukturer vilket är gynnsamt för vandrande fisk och andra vattenlevande organismer. 

Naturvärdesobjekt 3, med dominerande naturtyp Vattendrag, bedöms tillhöra 

naturvärdeskass 3 – påtagligt naturvärde. Biotopen utgörs av lugnflytande vattendrag i 

finkorniga jordarter. Objektets biotopkvalitéer begränsas av den rätade och fördjupade 

strukturen. I övrigt noteras biotopkvalitéer som att sträckan har god beskuggning av 

vegetation och där finns även död ved, sand och grusbankar.  
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Figur 3-4. Identifierade naturvärdesobjekt i inventeringsområdet (Saarinen Claesson, P., 
Svedholm, J., 2018) . 

Vidare noterades 9 naturvårdsarter vid inventeringen varav 2 rödlistade arter och 1 fridlyst 

art. Observerade naturvårdsarter redovisas i nedan i Tabell 3.1 (Saarinen Claesson, P., 

Svedholm, J., 2018). Gällande fridlysta arten murgröna ska närmare inventering ske av 

artens förekomst i området (planterad/naturlig) och dess utbredning (huruvida den 

förekommer där åtgärder skall vidtas), vid behov ska ansökan om artskyddsdispens 

inlämnas.  

Tabell 3.1. Tabell 3.1 

Svenskt namn Vetenskapligt namn Kategori 

Trubbfjädermossa Homalia trichomanoides S 

Guldlocksmossa  Homalothecium sericeum S 

Kantarellmussling Plicaturopsis crispa S 

Skriftlav Graphis scripta S 

Ask Fraxinus excelsior EN 

Murgröna Hedera helix § 

Strutbräken Matteuccia struthiopteris S 

Kungsfiskare Alcedo atthis VU 

(Krushättemossa Ulota crispa S) 

 

3.4.2 Förväntad miljöpåverkan 

Planerade åtgärder för att säkra Henåns strandkanter för skred och skydda mot erosion 

förväntas ge stor påverkan på områdets naturvärden. Vegetation längs strandkanten 

kommer i stor utsträckning att avlägsnas. Vegetation kommer enbart att bevaras på de 
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ställen där schaktning ej är nödvändig, se Bilaga 1-4. Kokosmatta kommer läggas ut i 

slänternas övre del där även återplantering av träd och buskar kommer att göras. 

Vattendragets bottensubstrat riskerar att påverkas av åtgärden vilken kan påverka 

områdets naturvärden och de hydromorfologiska förhållandena (se avsnitt 3.5 för MKN och 

statusklassning hydromorfologi).  

3.5 Vattenmiljö och miljökvalitetsnormer 

3.5.1 Nulägesbeskrivning 

Statusklassning 

Den planerade åtgärden berör vattenförekomst Henån (ID: WA12926869), ån är 8 km lång 

och mynnar ut i havet vid Ängs kile på norra Orust. Vattenförekomsten har idag måttlig 

ekologisk status på grund av övergödningsproblematik (Förvaltningscykel 3, 2017-2021). I 

bedömningen har kvalitetsfaktorn kiselalger varit utslagsgivande. Samtliga klassade 

parametrar i kategorin Hydromorfologi har bedömts till måttlig status. Genomgående i 

bedömningen har varit att vattendraget bedöms vara påverkat av mänskliga verksamheter. 

Vattenförekomsten saknar naturliga livsmiljöer för vattenlevande växter och djur på grund 

av mänsklig aktivitet som har ökat förekomsten av exempelvis hårdgjorda ytor, 

erosionsskydd, utfyllnader, rensning och muddring.  

Kemisk status uppnår ej god på grund av förhöjda halter av prioriterade ämnet kvicksilver 

(Förvaltningscykel 3, 2017-2021). 

MKN 

Beslutad miljökvalitetsnorm (MKN) för vattenförekomsten är god ekologisk status år 2021 

(Beslutad - förvaltningscykel 2, 2010-2016). Förslag till ny miljökvalitetsnorm som ännu 

inte är beslutad är att kvalitetskravet istället ska vara uppnått år 2033 (Arbetsmaterial – 

förvaltningscykel 3, 2017-2021). Vattenförekomsten har som kvalitetskrav att uppnå god 

kemisk ytvattenstatus. 

Marinbiologi 

Nedströms området som ska skredsäkras ligger Henåns hamn där ålgräs noterats (Melica, 

2017). Ålgräsängar är en mycket viktig livsmiljö för både marina växter och djur och är 

idag en hotad naturtyp. Ålgräs återfinns i områden med mjukbottnar och agerar bland 

annat som uppväxtmiljö för flera fiskarter och utgör skydd för både fisk och kräftdjur. Det 

är mycket produktiva områden som binder kol och tar upp näringsämnen och på så vis 

motverkar klimatförändringar och övergödning. Utöver det stabiliserar ålgräsets rötter 

sedimenten och skyddar mot erosion. En inventering av ålgräs i Henåns hamn genomfördes 

2017 vilken påvisade tät ålgräsvegetation i större delen av hamnen. Ålgräs påträffades 

även en bit upp i Henåns utloppsbassäng, se Figur 3-5 för översikt av ålgräsets utbredning 

(Melica, 2017).  

Ca 3 km uppströms om åtgärdsområdet har elfiske genomförts år 2010 och 2011. Vid båda 

tillfällen noterades enbart en art, öring. De individer av öring som påträffats är med största 

sannolikhet havsvandrande vilket innebär att de nedströms delarna av vattendraget är 

mycket viktiga att bibehålla för att inte riskera att påverka eller störa fiskarnas vandring till 

och från sina lek- och uppväxtområden (Saarinen Claesson, P., Svedholm, J., 2018).  
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Figur 3-5. Utbredning av ålgräs (grönt) i Henåns hamn 2017-08-14 (Melica, 2017). 

3.5.2 Förväntad miljöpåverkan 

Åtgärden kommer påverka vattenförekomstens morfologiska tillstånd och hydrologiska 

regim. Dock är vattendraget redan påverkat av mänsklig verksamhet och status är klassad 

som måttlig varav åtgärdens påverkan på det morfologiska tillståndet jämfört 

nollalternativet, och i förlängningen dess påverkan på möjligheten att uppnå beslutade 

MKN, bör utredas vidare.  

Om grumling som uppstår i samband med åtgärden får spridning nedströms kan det 

påverka ålgräsängen i Henåns utloppsbassäng (Figur 3-5). Det bör därför säkerställas att 

grumlande partiklar inte riskerar spridas nedströms. 

Framkomlighet i vattendraget för vandrande fisk är viktig att beakta då öringens 

möjligheter till vandring annars kan påverkas. Även temporär påverkan, som kan uppstå 

om tidpunkterna för fiskvandring och anläggningsarbetet sammanfaller, bör undvikas då det 

annars riskerar att påverka öringens lek och reproduktion uppströms om åtgärdsområdet. 

3.6 Föroreningar 

3.6.1 Nulägesbeskrivning 

Inom åtgärdsområdet finns inga potentiellt miljöfarliga objekt. I nära anslutning finns 

bensinstationen Circle K som är en potentiellt miljöfarlig verksamhet samt tidigare 

potentiellt miljöfarlig verksamhet i form av ett mindre varv och en mindre 

båtbyggarindustri. Dessa verksamheter kan vara bidragande till föroreningssituationen i 

närområdet. 

Åtgärdsområdet 
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I en tidigare stadie av stabilitetsåtgärder vid Henån åtgärdades åslänten utanför 

bensinstationen Circle K i sydost. Vid åtgärden lämnades en restförorening av 

petroleumkolväten. 

Strax öster om åtgärdsområdet finns en plats som historiskt omfattat varvs- och 

sågverksverksamhet, det så kallade IW varvet. Enligt EBH-stödet har det klassats som 

riskklass 3. Primär klassning som varv utan halogenerade lösningsmedel/ giftiga 

båtbottenfärger och sekundärt som sågverk utan doppning/impregnering. 

Föroreningar i området kan härröra från dagvattenutsläpp och biltrafik. 

Provtagning av potentiella föroreningar utfördes 2020 enligt provtagningsplan av jord och 

sediment (AFRY, 2021). Potentiella föroreningar från befintliga och historiska verksamheter 

undersöktes. Analysresultat avseende jord och sediment jämfördes med Naturvårdsverkets 

riktvärden för förorenad mark med avseende på känslig markanvändning (KM) och mindre 

känslig markanvändning (MKM) (Naturvårdsverket 2009:2016). 

Jorden längs östra åslänten bedöms vara lätt förorenad då halter strax över 

Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM med avseende på PAH-H påträffats i fyra av 

nio analyserade jordprover. Även halter av aromater och arsenik strax över riktvärdena för 

KM har påträffats i två av dessa jordprover. Jorden längs västra åslänten och sedimentet i 

Henåns botten bedöms ej vara påverkade av föroreningar i någon större utsträckning.  

Analyserade jordprov från skruvprovtagning utförd i gatumark uppvisar halter överstigande 

KM liksom MKM med avseende på PAH-H.  

Påträffade föroreningar med avseende på PAH-H bedöms var ett resultat av diffust nedfall 

av luftburna partiklar från vägar och omgivande trafikområden (vanliga källor till PAH-

föroreningar är bl.a. avgaser samt däck- och beläggningsslitage) alternativt en äldre 

asfaltbeläggning som har tagits bort. Undersökningsområdet ligger inom stadsmiljö och 

östra åslänten ligger i direkt anslutning till vägen. Det är inte helt ovanligt med PAH-halter 

över riktvärdena i dessa miljöer. Generellt är lättare PAH-föreningar mer vattenlösliga och 

mer flyktiga. Med ökad molekylvikt minskar lösligheten i vatten och föreningarnas flyktighet 

medan fettlösligheten ökar.  

I jämförelse med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sediment motsvarar uppmätta 

halter av metaller mycket låga till låga halter (klass 1-2).  

3.6.2 Förväntad miljöpåverkan 

Massor som uppkommer vid markarbetena avseende skredsäkringen ska hanteras och 

återanvändas på ett miljömässigt korrekt sätt. Klassning av schaktmassor ska genomföras, 

av miljökontrollant, i samband med framtida entreprenad. 

Föroreningsstatus i djupled är ej utredd, detta rekommenderas att utföras före markarbete 

påbörjas. 

Samtliga massor med halter överstigande tillämpat riktvärde (KM) ska hanteras som 

förorenade och ska vid framtida markarbeten transporteras till godkänd 

mottagningsanläggning för erforderlig hantering. 

Föroreningshalter över KM har påträffats i åtgärdsområdet, därför får schaktarbeten ej 

påbörjas före anmälan om avhjälpande åtgärder enligt 28 § i Förordningen om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd är upprättad och godkänts av tillsynsmyndigheten, Miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen, Göteborgs stad. 
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3.7 Infrastruktur 

3.7.1 Nulägesbeskrivning  

Trafiksituation 

Längs med det berörda området på Henåns östra sida löper Södra Strandvägen. Det är den 

väg som i störst utsträckning kommer att påverkas av arbetet med släntstabiliseringen då 

den ligger alldeles intill vattendraget. Det har utförts en trafikutredning för Henån som 

omfattar Södra Strandvägen. Idag passerar mellan 200 och 1000 fordon/vardagsdygn längs 

sträckan. 

Ledningar 

I det berörda området finns viktig kommunal infrastruktur. En ledningssamordning har 

tagits fram som identifierar berörda ledningar och ledningsägare. Den planerade åtgärden 

berör VA-ledningar, elledningar och teleledningar.  

Dagvatten 

I dagsläget släpps dagvatten ut i Henån från flertalet dagvattenledningar längs 

vattendraget. 

3.7.2 Förväntad miljöpåverkan 

Trafiksituation 

Under anläggningsskede kommer arbetet att påverka Södra Strandvägen i stor 

utsträckning. Vägen planeras att förflyttas mot öster och sträckan kommer påverkas i form 

av ökad trafik av arbetsfordon, begränsad framkomlighet och i perioder kan vägen behöva 

stängas av helt till följd av arbetet. Trafiken kommer då tillfälligt att ledas om till 

närliggande vägar i vägnätet där trafikbelastningen då kommer öka. 

Ledningar 

Markarbetena planeras för att minimera påverkan på befintliga ledningar och kablar. Avtal 

för hantering av befintliga anläggningar och ledningar kommer tas fram gemensamt med 

verksamhetsutövaren för varje ledningsägare. Eventuella skyddsåtgärder kan vidtas i 

samband med markarbetena och kommer utredas under det fortsatta arbetet.  

Dagvatten 

De dagvattenledningar eller dagvattenbrunnar som påverkas av åtgärden ska återställas. 

Schaktarbeten kommer främst påverka dagvattenbrunnar som efter åtgärden behöver 

justeras i höjd, dagvattenledningarna ligger tillräckligt djupt för att ej påverkas av 

markarbetet. Inga nya dagvattenledningar kommer anläggas och efter avslutat arbete 

kommer dagvattenhanteringen att ske på liknande sätt som i nuläget. Därav förväntas 

ingen påverkan på dagvattensituationen längs den berörda sträckan. 

3.8 Buller och vibrationer 

3.8.1 Nulägesbeskrivning 

Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller från olika verksamheter. För den 

aktuella åtgärden är Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 

2015:15) tillämpbara och ska följas i möjligaste mån. I dessa allmänna råd anges 

riktvärden som ljudnivån inte bör överstiga. 

Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktvärden för lågfrekvent buller inomhus som beskrivs 

i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13). 

3.8.2 Förväntad miljöpåverkan 

Buller och vibrationer kommer att uppstå under tiden för entreprenadverksamhet. Arbetet 

kommer att kontrolleras enligt gällande riktvärden.  
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3.9 Landskapsbild 

3.9.1 Nulägesbeskrivning 

Södra Strandvägen leds parallellt med Henån på åns östra sidan. Bredvid vägen finns en 

slänt ner i ån som avskiljs med ett lågt räcke. Slänterna består växtlighet i form av träd och 

buskage.  

Ån korsas av flera gångbroar och bro för biltrafik vid Röravägen. På båda sidor om ån finns 

byggnader. Framkomligheten till ån är idag begränsad. 

3.9.2 Förväntad miljöpåverkan 

Åtgärden förväntas ge viss påverkan på landskapsbilden. Den befintliga växtligheten 

kommer att avlägsnas i områden där schakt behöver utföras. Partier med brant åslänt 

kommer att planas ut. Ett trädäck planeras att anläggas längs med vattendraget och 

växtlighet kommer att återplanteras. Den planerade åtgärden har potential att medföra 

flera positiva effekter för landskapsbilden i centrala Henån då åtgärden innebär att den 

berörda sträckan säkras och rustas upp samt att vattendraget blir mer tillgängligt för både 

invånare och besökare. 

3.10 Rekreation och friluftsliv 

3.10.1 Nulägesbeskrivning 

Platsen har låga rekreationsvärden och den används ej för friluftsliv. Ån avgränsas av Södra 

strandvägen samt privata fastighetstomter vilket gör att ån ej är tillgänglig att uppleva för 

allmänheten. Vattendraget kan skådas från de broar som leds över ån. 

3.10.2 Förväntad miljöpåverkan 

Åtgärden har potential för en positiv påverkan på rekreation och friluftsliv. 

Stabiliseringsåtgärderna möjliggör en utveckling av Henån centrum med bebyggelse och 

promenadstråk nära Henån vilket tillgängliggör platsen för människor att vistas på.   

3.11 Kumulativa effekter 

En kumulativa effekt uppstår då flera olika effekter samverkar med varandra. Samverkan 

mellan två eller fler effekter kan leda till att additiva, synergistiska eller motverkande 

effekter uppstår se Figur 3-6.  

 

Figur 3-6 Olika typer av kumulativa effekter. Effekt A och B samverkar vilket kan resultera i att 
additiva, synergiska och motverkande effekter uppstår, (Naturvårdsverket, 2019). 
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Kumulativa effekter lyfts fram både i miljöbalken 6 kap. samt på flera ställen i 

miljöbedömningsförordningen. Följande effekter omfattas av definitionen av miljöeffekter: 

• direkta eller indirekta effekter, som är 

• positiva eller negativa 

• tillfälliga eller bestående, som är 

• kumulativa eller inte kumulativa och som uppstår 

• på kort, medellång eller lång sikt. 

Åtgärdens eventuella kumulativa effekter kommer att hanteras och bedömas i kommande 

miljökonsekvensbeskrivning.  

4 Fortsatt arbete 

4.1 Allmänt 

Avgränsningssamråd planeras hållas med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och övriga 

särskilt berörda intressenter samt övriga statliga myndigheter, kommuner och den 

allmänhet som antas blir berörda av åtgärden, enligt 6 kap. § 29-30 miljöbalken. Då 

Länsstyrelsen bedömt att åtgärder i verksamheten kan medföra betydande miljöpåverkan 

ska en vanlig miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll 

och utformning fastställs i avgränsningssamrådet. Efter avslutad samrådsprocess ska 

inkomna synpunkter sammanfattas i en samrådsredogörelse. 

4.2 Bedömning avseende betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsen har beslutat att planerad verksamhet med stabilitetsåtgärder och 

skredsäkring samt anläggande av trädäck på fastigheterna Henån 1:306 m.fl. i Orust 

kommun kan antas medföra betydande miljöpåverkan. I bedömningen har Länsstyrelsen 

särskilt beaktat att det finns en risk för att miljökvalitetsnormer för vattenförekomst Henån 

riskerar att överskridas. 

4.3 Förslag till innehåll i miljökonsekvensbeskrivningen 

Då åtgärden bedöms innebära en betydande miljöpåverkan ska en 

vanlig miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. i Miljöbalken tas fram.  

I miljökonsekvensbeskrivningen jämförs ansökt (planerad) verksamhet och dess 

miljöpåverkan med ett nollalternativ. Nollalternativet förutsätts här vara att 

skredproblematiken kvarstår då inga skredsäkrande åtgärder vidtas samt att erosion av 

strandkanterna tillåts fortgå utan anläggande av erosionsskydd. MKB:n kommer att 

fokusera på de miljöfrågor som under avgränsningssamrådet identifierats som 

viktigast. Arbetet med MKB:n omfattar följande delmoment:  

• Redovisning av huvudalternativ samt utvärdering och motivering till 
huvudalternativ, åtgärdsalternativ och nollalternativ.   

• Områdesbeskrivning samt identifiering av miljömål, lokalt och i regionen.  

• Beskrivning av miljöpåverkan av valt alternativ.   

• Underlag i form av den tekniska beskrivningen, övriga utredningar och 
eventuella/möjliga skyddsåtgärder gås igenom och används som grund för 
bedömningen i MKB:n.   

• Identifiering av behov av ytterligare underlag eller eventuella utredningar.  

• Värdering av miljökonsekvenser.  
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• Sammanställning till rapport.  

I MKB-arbetet ingår sammanställning av eventuella delutredningar 

till miljökonsekvensbeskrivningen. Kommande miljökonsekvensbeskrivning föreslås 

innehålla följande: 

1. Icke-teknisk sammanfattning  

2. Administrativa uppgifter  

3. Inledning: Bakgrund, Metod, syfte och avgränsningar  

4. Tillståndsprocess och samråd  

5. Planerade åtgärder  

6. Alternativredovisning samt nollalternativ  

7. Nulägesbeskrivning av områdets värden och förutsättningar  

8. Miljökonsekvensbedömning inkl. bedömning av påverkan på miljömål, 
miljökvalitetsnormer och kumulativa effekter 

9. Skyddsåtgärder  

10. Samlad bedömning och slutsats  

11. Fortsatt arbete och följning 
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