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Vilkårsændring for 5-årig klaptilladelse af den 24. maj 
2013 for oprensningsmaterialer fra Esbjerg Havn. 
 
Tilladelsen omfatter: 
Kystdirektoratet har en 5-årig tilladelse til klapning af i alt 100.000 m³ 
oprensningsmateriale fra indsejlingen til 5. bassin i Esbjerg Havn. 
Oprensningsområdet udvides hermed til også at omfatte forhavnen til 1. og 
2. bassin i Esbjerg Havn.  
 

 
 
Vilkårsændringen annonceres på Naturstyrelsens hjemmeside  
(www.naturstyrelsen.dk) fra den 8. juni  2015. 
 
Vilkårsændringen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen 
udløber den 6. juli 2015. 
 
Tilladelsens løbetid er uændret 1. august 2018, hvorefter den udløber.
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1. Vilkårsændring for klaptilladelsen:  
 
1.1 Vilkår for optagning  

 
A. Ændringen af vilkår B er gældende fra og med 7. juli 2015, såfremt 

der ikke er indgået klager over afgørelsen. 
 

       B. Tilladelsen omfatter klapning af i alt 100.000 m3 oprensnings- 
materiale fra indsejlingen til 5. bassin i Esbjerg Havn samt fra 
forhavnen til 1. og 2 bassin (jf. bilag 1) dog maximalt 
25. 000 m3

 pr år. 
 

De øvrige vilkår fra klaptilladelse af den 24. maj 2013 er uændrede. 
 

2.1 Baggrund for vilkårsændringen 

Kystdirektoratet fik den 14. maj 2013 en 5 årig tilladelse til at klappe 

100.000 m3 oprensningsmateriale fra indsejlingen til 5. bassin i 

Esbjerg Havn. Tilladelsen blev givet med baggrund i målingerne fra 

5. bassin 2009-2012, se nedenstående tabel.  Nyere analyser fra 

såvel 5. bassin samt fra forhavnen til 1. og 2. bassin viser, at 

indholdet af TBT og tungmetaller i oprensningsmaterialet er på 

niveau med eller mindre end  de tilladte koncentrationer eller under 

klapvejledningens nedre aktionsgrænseniveau. Miljøbelastningen vil 

derfor forblive uændret eller lavere end det oprindeligt tilladte. 

 

 

 
 
  

Miljøkonsekvensvurdering 

Da vilkårsændringen ikke medfører en mængde eller tidsmæssig 

ændring i forhold til den gældende tilladelse, og da koncentration af 

miljøfarlige stoffer også er uændrede eller mindre. Vurderes 

vilkårsændringen ikke at medføre, at der skal foretages en fornyet 

vurdering af de mijømæssige konsekvenser for klapningen. 
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 2.2 Udtalelser fra høringsparter 

 
 
Natur Erhvervsstyrelsen 

 

 

Søfartsstyrelsen 

 

 

Kulturstyrelsen 

 

2.3 Naturstyrelsens Vurdering 

Naturstyrelsen vurderer, at vilkårsændringen ikke vil medføre ændrede 

miljømæssige forhold i forhold til den gældende tilladelse.  Der foretages 

derfor ikke en fornyet behandling af de miljømæssige konsekvenser af 

klapningen. 

 

3. Offentliggørelse og klagevejledning 

 

Følgende kan klage over ændringen af tilladelsens vilkår A og B 

 
 Ansøgeren 
 Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 Kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 Forbrugerrådet 
 Danmarks Fiskeriforening 
 Danske Råstoffer 
 Danmarks Rederiforening 
 Bilfærgernes Rederiforening  
 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
 Danske Havne 
 Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID). 
 Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 

miljø som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen 
 Lokale foreninger og organisationer, der har rekreative interesser 

som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, når 
afgørelsen berører sådanne interesser 

 Landsdækkende foreninger og organisationer der efter deres 
vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål 

 Landsdækkende foreninger og organisationer der efter deres 
vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, 
når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
 

De øvrige vilkår er uændrede, og kan ikke påklages. 

 

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på 

forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . 

Klagen sendes gennem Klageportalen til Naturstyrelsen, der har 

truffet afgørelsen. 

 

http://www.nmkn.dk/
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En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 

Klageportalen. Når man klager, skal der betales et gebyr på kr. 500. 

Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Natur- og 

Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 

kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til 

det. 

 

Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal 

man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har 

truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter 

anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse 

om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

 

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der 

er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Natur- og 

Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre Natur- og 

Miljøklagenævnet bestemmer andet. 

 

 

5. Følgende har modtaget kopi af tilladelsen 

 
           Sydvestjysk Fiskeriforening, jjl@svjfisk.dk 

           Esbjerg Kommune 

           Esbjerg Havn 
           Søfartsstyrelsen sfs@dma.dk 

           Naturerhvervsstyrelsen. mail@Naturerhverv.dk 

          Kulturstyrelsen Moesgaard@moesmus.dk 

          Sundhedsstyrelsen sst@sst.dk 

          Forbrugerrådet fbr@fbr.dk 

          Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 

          Danske Råstoffer lmv@danskbyggeri.dk 

          Danmarks Rederiforening info@shipowners.dk 

          Bilfærgernes Rederiforening info@shipowners.dk 

          Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ae@aeraadet.dk 

          Danske Havne bgi@danskehavne.dk 

          Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID). info@flidhavne.dk  

          Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 

          Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 

          Greenpeace hoering.dk@greenpeace.org 

          Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk 

          Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 

   Dansk sejlunion ds@sailing.dk

mailto:ae@aeraadet.dk
mailto:info@flidhavne.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
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BILAG 1 Oprensningsområdets placering,  

 

 
Oversigtskort over det samlede tilladte oprensningsområde 

 

 
Detailkort over det ekstra tilladte område (indrammet med pink) 
 

 


