Rivning och muddring vid
Hörneborgs hamn i Örnsköldsvik,
Västernorrlands län
Samrådshandling inför ansökan om tillstånd för
vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet
Örnsköldsviks Hamn och Logistik (nedan benämnt ÖHL) planerar att söka tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken för rivning av en pir med intilliggande roro-ramp samt
muddring vid Hörneborgs hamn i Örnsköldsvik, Västernorrland län. De muddrade massorna kommer att återvinnas för anläggningsändamål i kajkonstruktionen, vilket är att betrakta som miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken. Syftet är att tillgodose industrins behov av en hamn
där större fartyg kan lägga till. Den planerade verksamheten är även en del i kommunens planer
att koncentrera hamnverksamheten till Hörneborg och på sikt minska antalet hamnanläggningar
i Öviksfjärden där flera industriers behov av sjötransporter ska tillgodoses med en utbyggnad av
Hörneborg. ÖHL och Trafik och Park har ett uppdrag att utreda framtida infrastruktur till /från en
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utbyggd hamnanläggning i Hörneborg.

1 Översiktskarta, Hörneborgs Hamn är markerad med en
lila ring.
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Hörneborgs hamn drivs och ägs idag av ÖHL.

Sjögatan 4

Från hamnen skeppas Domsjö Fabrikers special-

891 60 Örnsköldsvik

cellulosa via emballerade paket. Eftersom
materialet är väderkänsligt och förhindrar last-

Organisationsnummer: 556746-9274

ning vid nederbörd, utreder fabriken möjligheten
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att skeppa godset i containers. Detta skulle både
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minska liggtiderna för fartyg i hamn samt
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passera steget med lossning och stuffning i

christer.ogren@ovikshamn.se,

containers som idag sker i Lübeck för att därefter
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fraktas till Hamburg för vidare transport ”overse-
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as”. Om gods skeppas direkt i container från Hör-
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neborg kan de gå direkt till Hamburg. Dessutom
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kan även lignosulfonat och andra produkter
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2 Planerad verksamhet vid Hörneborgs hamn.
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skeppas ut på samma sätt. Denna omställning

genom stabilisering och solidifiering att använ-

med container transporter är ett led mot mer

das vid konstruktion av den nya kajen. För att

hållbara transporter där landtransporterna med

bygga en hållbar och stabil kaj kommer den att

bil flyttas över till sjötransporter.

konstrueras som en kassunkaj, alternativt med
L-stöd. Muddermassorna kommer att blandas

Lokalisering och omfattning

med bland annat cement och flygaska, vilket

Hörneborgs hamn är belägen i Örnsköldsviksfjär-

kommer att prövas ut på lab för att få den rätta

den, se figur 1.

blandingen. Flygaska finns att tillgå vid Övik
Energi kraftvärmeverk. Metoden för stabilise-

Planerad verksamhet

ring och solidifiering anpassas till de aktuella

Den planerade verksamheten sammanfattas i

sedimenten och till rådande förhållandena vid

figur 2 samt bilagd granskningshandling. Totalt

Hörneborgs hamnen. Muddermassorna kommer

kommer ca 31 000 m3 att muddras för att nå

tas till en centralt placerad blandningsstation där

det önskade vattendjupet av 10 m som krävs för

massorna blandas om med stabiliseringsmedel.

att ta in större fartyg. Muddermassorna kommer

De stabiliserade massorna kommer därefter att

3 Vy ut mot havet med piren som ska rivas i förgrunden..

4 Roro-ramp som ska rivas med piren i bakgrunden.
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fyllas i kassunerna, alternativt bakom L-stöden.

krav för kvicksilver och polybromerade difenyl-

Kajen är konstruerad så att den totala mängden

terar (PBDE) samt tidsfrist till 2027 för DDT och

muddermassor kommer att behövas.

hexaklorbensen.

Innan arbetet med muddring och rivning av

Cirka 1 km söder om Hörneborgs hamns mynnar

pir påbörjas, installeras en läns som förhindrar

Moälven som är skyddad enligt Art- och habitat-

spridning av partiklar genom grumling, utanför

direktivet.

området för muddring.

Provfiske genomfördes i Örnsköldsviksfjärden

Arbetet inleds med att roro-rampen rivs. Befintlig

inom Naturvårdsverkets mätkampanj som är

pir och roro-ramp är undermåliga och behöver

ett permanent inslag i verkets nationella marina

därför rivas, se figur 3 och 4. Botten muddras

miljöövervakningsprogram. Fångsten innehöll

enligt beskrivning i den bilagda gransknings-

abborre, braxen, gers, gös, id, löja, mört, nors, sik,

handlingen. Samtidigt som muddring pågår

siklöja, strömming och stäm.

placeras kassuner, alternativt L-stöd, ut för att

I fjärden är fiske med drivnät, drivlinor, förankrade

bygga kajen.

linor och förankrade flytgarn förbjudet. Det är

Så länge muddringsarbetet pågår fungerar piren

även förbjudet att fånga lax och havsöring under

som en bra vågbrytare och rivs därför i slutskedet

tiden 15/8 - 31/10. Fiske med fast redskap som i

av arbetet. När piren och dess betongmassor

någon del är högre än 1,5 meter är också förbju-

avlägsnats muddras sedimenten.

det.

Ovan de stabiliserade muddermassorna place-

Sedimenten i Örnsköldsviksfjärden är sedan

ras ett armerat fibertyg samt ett bärlager och

tidigare undersökta i olika omgångar. Örnskölds-

därefter asfalteras ytan på den nya kajen.

viksfjärden har även ingått i den kartläggning av
fiberbankar som utförts 2010-2016 av läns-

Försiktighetsåtgärder för att minimera spridning

styrelserna och SGU. Föroreningar i sedimenten

av partiklar genom grumling, kommer att vidtas

har påträffats som avspeglar den industriella

genom att en läns används. I samband med riv-

historien som finns i området med olika typer av

ning och muddring kommer en miljöplan att upp-

skogs- och trävaruindustri. Vid tidigare utförda

rättas som upphandlad entreprenören ska följa.

metallanalyser på sedimentprov tagna långt ute

Förutsättningar och förväntade
miljökonsekvenser

i fjärden påvisas påverkan från industriverksamhet kring Öviksfjärden där höga metallhalter har
uppmätts jämfört med vad som kan betraktats

Vatten och sediment

naturligt. Den generella bilden för muddermas-

Örnsköldsviksfjärden är, av Havs- och vat-

sor i angränsande område, är att den översta

tenmyndigheten, en utpekad vattenförekomst

halvmetern är måttligt förorenad av kvicksilver

(SE631610-184500) som i dagsläget har en

och att måttliga halter av organiska föroreningar

måttlig ekologisk status och uppnår inte god

förekommer.

kemisk ytvattenstatus. Kvalitetsnormen för vat-

På uppdrag av ÖHL har Enetjärn Natur utfört en

tenförekomsten är god ekologisk status 2027 och

sedimentundersökning vid Hörneborgs hamn.

god kemisk ytvattenstatus med mindre stränga

Provtagning av sediment utfördes i augusti 2016
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enligt upprättad provtagningsplan som kommu-

Planförhållanden

nicerats med och godkänts av tillsynsmyndighe-

I Örnsköldsviks översiktsplan 2012 framhävs

ten. Sedimenten i det aktuella området utgjordes

att kommunen verkar för en utveckling av den

av lerigt material, endast i två provtagningspunk-

kommunala hamnverksamheten i Örnsköldsvik.

ter påträffades en liten mängd fibermaterial.

Hörneborgs hamn ska successivt utvecklas till en

Analys av metallinnehåll utfördes i samtliga

hamn med bra koppling mellan fartyg och järn-

provpunkter och visade på nivåer som underskri-

väg samt mellan fartyg och lastbil. Örnsköldsviks

der Naturvårdsverkets generella riktvärden för

hamn är klassad som riksintresse av Trafikverket.

känslig markanvänding. I en provtagningspunkt-

En stor del av Hörneborgs hamn är inte detaljpla-

analyserades organiska tennföreningar (TBT)

nelagt.

och polyklorerade bifenyler (PCB). De uppmätta
halterna var låga och den högsta halten uppmättes i det ytliga sedimentskiktet.
I och med att det aktuella området har muddrats
tidigare, har föroreningar bundna i fibersediment
avlägsnats från området och nuvarande leriga
sediment innehåller låga halter av föroreningar.
Natur
Hamnen består till största del av hårdgjorda ytor.
Friluftsliv
Verksamhetsområdet berör inga områden av
riksintresse eller andra skyddade områden.
Hamnen används endast för hamnverksamhet
och är stängd för obehöriga. I de inre delarna av
Örnsköldsviksfjärden finns både gäst- och småbåtshamn, fjärden trafikeras därför av både stora
fartyg och fritidsbåtar.
Närboende
Närmaste fastighet är belägen cirka 350 meter
nordväst om piren. Mellan piren och närmaste
bostadsområde, Varvsberget, går järnväg samt
den trafikerade Modovägen. Sydväst om piren
finns Domsjö industriområde, med flera stora
industrier som Domsjö Fabriker, Sekab och Akzo
Nobel.
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Samråd och tillståndsansökan

Lämnande av synpunkter

Innan en ansökan lämnas till Mark- och miljö-

Vi ber er inkomma med eventuella yttranden

domstolen ska en miljökonsekvensbeskrvining

senast 20 april.

(MKB) färdigställas. Arbetet med MKBn inleds

Skriftliga yttranden skickas med epost till:

med en samrådsprocess, som börjar med att

Kristina@enetjarnnatur.se

detta samrådsunderlag skickas ut till berörda.

Övriga frågor till:

Samrådskretsen kommer att vara utökad och

Mikael.Johansson@ovikshamn.se

samråd enlig 6 kap. 29-31 § § miljöbalken kom-

Tel: 0660-787 14

mer ske med Länsstyrelsen i Västernorrland,
berörda fastighetsägare, övriga berörda myndigheter, berörda föreningar och närboende.

på uppdrag av
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