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KLAPTILLADELSE: Sæby Havn. 

 

Tilladelsen omfatter:  

Klapning af i alt 2.500 m³ oprensningsmateriale bassin 1 og 5 i Sæby Havn i 

løbet af de næste 5 år. 

 

Klapningen skal ske på klapplads K_155_01, Sæby klapplads beliggende i 

Læsø Rende/Kattegat ca. 3,3 km NØ for havnen. 

 

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1. Sæby 

Havn har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven, overholder 

vilkårene.1  

 
Oversigtskort over havnen og den anviste klapplads. 

 

Tilladelsen annonceres den 14. juli 2015 på Naturstyrelsens hjemmeside.  

Klagefristen udløber fredag den 11. august 2015.  

Tilladelsen er gældende til og med 1. august 2020. 

                                                 
1 Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens § 26, jf. LBK  nr. 963 af 3. juli 2013 af lov om beskyttelse af 

havmiljøet. 
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1. Vilkår for klaptilladelsen 

1.1 Vilkår for optagning og brugen af klappladsen 

A. Tilladelsen er gældende fra og med 12. august 2015. Tilladelsen 

udløber den 1. august 2020. 

B. Tilladelsen omfatter klapning af en samlet mængde på 2.500 m
3
 

fordelt på 1000 m
3
 fra område 1 og 1.500 m

3
 fra område 5, beregnet 

til i alt 1.250 tons oprensningsmateriale fra de 2 bassiner i Sæby 

Havn, der er indtegnet på luftfoto jf. bilag 1. Mængden i m³ er 

angivet som fastmål. Mængden i tons er angivet i tørstofmål. 

 

C. Der stilles ikke specifikke vilkår til maksimale koncentrationer af 

forurenende stoffer. 

 

D. Der stilles ikke vilkår til optagningsmetode.   

E. Klapningen skal foregå på klapplads K_155_01 i Læsø 

Rende/Kattegat ca. 3,3 km NØ for havnen jf. bilag 2. Klappladsen er 

en cirkel med en radius på 1 sømil og med centerkoordinaten i 

WGS84 – grader, decimalminutter. 

 

 Breddegrader  Længdegrader  

 57 20,97  10 35,92  

 

F. Der må som følge af klapningen ikke ske dybdeforringelser i 

klapområdet til under 6 m i forhold til middelvandstand (DVR-90).  

G. Der stilles ikke vilkår til klapmetode. 

H. Der stilles ikke vilkår til klapperioden.   

I. Klapmaterialet skal spredes jævnt på den i pkt. E beskrevne 

klapplads og må ikke indeholde større faste genstande.  

 

1.2 Vilkår for indberetning 

J. Senest 8 dage før klapningen agtes påbegyndt, skal underretning 

herom være Naturstyrelsen i hænde. Indberetningsskema bilag 3, 

afsnit A anvendes til dette formål.  

 

Hvis der sker ændringer i forhold til det indberettede, skal 

Naturstyrelsen straks underrettes herom. 

 

Afbrydes klapningen i mere end tre måneder, skal der indgives ny 
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underretning.  

  

K. Hvis arbejdet ønskes varslet i Efterretninger for Søfarende skal 

Søfartsstyrelsen underrettes herom mindst 4 uger forinden. Dette skal 

ske via E-mail: sfs@dma.dk. Indberetningsskema bilag 3 anvendes 

til dette formål. Samtidig underrettes om arbejdsmetode, anvendt 

materiel, herunder om der udlægges varp og om det forventede 

påbegyndelsestidspunkt samt om arbejdets forventede varighed.  

 

Hvis arbejdet stoppes i mere end tre måneder, skal ny underretning 

indsendes.  

 

L. Under klapningen skal der føres logbog over positionen for 

klapningen af de enkelte laster. Kopi af logbog skal gemmes i hele 

klaptilladelsens gyldighedsperiode og fremsendes på opfordring til 

Naturstyrelsen indenfor 14 dage. 

 

M. Senest 14 dage efter endt klapning skal havnen underrette 

Naturstyrelsen om den endeligt klappede mængde i m
3
, samt om 

mindste dybde fundet på klappladsen og position med anvendt datum 

herfor. Indberetningsskema bilag 3, afsnit B anvendes til dette 

formål. 

 

N. Senest 1. februar hvert år indtil 2021 sendes en samlet opgørelse til 

Naturstyrelsen med oplysning om den samlede mængde klappet i det 

foregående kalenderår, angivet i m³ som fastmål jf. punkt B. 

Indberetning skal også ske, selvom der ikke er foretaget klapning. 

Indberetningsskema bilag 3, afsnit C anvendes til dette formål. 

1.3 Vilkår for tilsyn og kontrol 

O. Sæby Havn skal stille søværts transport til rådighed, såfremt 

optagnings- og klapfartøjet ikke på normal vis kan anløbe havnen til 

inspektion. 

P. Kopi af tilladelsen skal forefindes på oprensningsfartøjet og 

klapfartøjet. Den person, som for havnen er ansvarlig for de 

aktiviteter, som er omfattet af denne tilladelse, skal sørge for, at 

entreprenøren er gjort bekendt med tilladelsens vilkår. 

 

Q. De fartøjer, der udfører opgravningen og klapningen, skal være 

udstyret med elektronisk positioneringsudstyr, hvor positionen 

løbende registreres. Skibets position skal være tilgængelig via det 

nationale overvågningssystem for skibsfart: AIS klasse A. Senest 8 

dage før klapningen foretages skal oplysninger om fartøjets navn og 

AIS-identifikation (MMSI nummer) indsendes til Naturstyrelsen jf. 

bilag 3 afsnit A. AIS-udstyret skal til enhver tid være tændt, så længe 

mailto:sfs@dma.dk
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opgravningen og klapningen udføres. Såfremt der sker nedbrud af 

AIS-udstyret skal opgravningen / klapningen standses og 

Naturstyrelsen underrettes.  

 

2. Oplysninger i sagen 

2.1 Baggrund for ansøgningen 

Beskrivelsen fra ansøger 

Der er tale om oprensning på grund af tilsanding som følge af aflejring 

af sediment fra omgivelserne til havnen. 

 

Oprindeligt ønskede Frederikshavn Kommune at klappe materiale fra 

de 5 områder i sæby Havn, der ses af nedenstående kort. Imidlertid 

viste analyser fra område 2,3 og 4, at der var et så højt indhold af TBT, 

at materialer herfra ikke umiddelbart kan tillades klappet. Derfor har 

kommunen valgt kun at søge om tilladelse til at klappe 

oprensningsmaterialer fra områderne 1 og 5, der ses på nedenstående 

kort som hh lyseblåt og mørkeblåt område. 

 

 
Figur 1. Prøvetagningsprogram for Sæby Havn fra november 2014. 

 

Miljøkonsekvensvurdering 

Det nærmeste Natura 2000 område er Hirsholmene, havet vest herfor 

og Ellinge Å's udløb, der ligger ca. 2km nord for havnen og ca. 3 km 

fra klappladsen. Oprensningen sker indenfor havnens dækkende 

værker, hvorved spredningen af spildet i forbindelse med 

gravearbejdet vil blive begrænset. Der tillades klappet ubetydeligt små 

mængder af materialer med et lettere forhøjet indhold af miljøfarlige 
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stoffer. Naturstyrelsen vurderer det for usandsynligt, at oprensning og 

klapning skulle kunne medføre væsentlige påvirkninger af dette 

område. Derfor anser Naturstyrelsen det ikke for nødvendigt at 

foretage en egentlig konsekvensvurdering. 

 

2.2 Udtalelser fra høringsparter 

Natur- og Erhvervsstyrelsen 

NaturErhvervstyrelsen har bl.a. haft forelagt sagen for 

fiskeriorganisationerne, som dags dato ikke har fremsendt 

bemærkninger. 

Set i lyset af, at der er tale om en etableret klapplads, har 

NaturErhvervstyrelsen ikke yderligere bemærkninger. 

 

Søfartsstyrelsen 

Søfartsstyrelsen ser intet sejladssikkerhedsmæssigt til hinder for det 

ansøgte. Søfartsstyrelsen anmoder om, at følgende vilkår indgår i en 

eventuel tilladelse: 

Der må som følge af klapningen ikke ske dybdeforringelser i 

klapområdet til under 6 meter i forhold til middelvandstand (DVR-90) 

 

Kulturstyrelsen  

Moesgaard Museum har hørt Kystmuseet, som udtaler at de ingen 

kommentarer har til sagen. 

2.3 Naturstyrelsens vurdering 

Tidligere oprensninger 

Område 1 og 5 har tidligere været en del af en samlet klaptilladelse 

(j.nr. 8-75-13-1-0015-05) for inderhavnen i Sæby. Denne var gældende 

fra 16. marts 2006 til 31. januar 2010. Siden er der ikke givet en 

klaptilladelse for inderhavnen. 

  

Vurdering af sedimentet 

Da det drejer sig om en oprensning inde i selve havnen, er der 

foretaget analyser af sedimentet.  

 

I forbindelse med tidligere ansøgninger om klapning fra inderhavnen i 

Sæby Havn har der ikke kunne opnås tilladelse til klapning på grund af 

forhøjede koncentrationer af miljøfarlige stoffer i sedimentet i havnen. 

Dette var også tilfældet for områderne 2, 3 og 4 jf figur 1 i forbindelse 

med kommunens oprindelige ansøgning.  Derfor har valgt at nøjes med 

at søge om tilladelse til at klappe materialet fra område 1 og 5. 

Analyseresultaterne fra de områder, hvorfra materialet tillades klappet 

fremgår af tabel 1. 
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Tabel 1. Sedimentanalyser fra det område i havnen hvorfra der tillades klappet. 

 
Stof 

 
Sæby Havn 
Område 1 

2014 

 
  Sæby Havn 
    Område 5 
        2014 

Nedre  
Aktions 
niveau2 

Øvre  
Aktions 
niveau 

Tørstof % (TS) 32,8 56,6 - - 
Glødetab (% af TS) 11,3 3,5   
Kobber mg/kg TS 45 17 20 90 

Kviksølv  mg/kg TS 0,084 0,031 0,25 1 
Nikkel mg/kg TS 21 5,7 30 60 
Zink mg/kg TS 190 42 130 500 

Cadmium mg/kg TS 0,58 0,18 0,4 2,5 
Arsen mg/kg TS 11 3,2 20 60 

Bly mg/kg TS 27 7,2 40 200 
Chrom mg/kg TS 36 10 50 270 

TBT µg/kg TS 140 130 7 200 

 
Tørstofindholdet i område 1 er relativt lavt, og glødetabet relativt lavt 

højt. Der er dermed tale om finkornet materiale, med et relativt højt 

indhold af organisk materiale. I område 5 er tørstoffet noget højere og 

glødetabet er lavere, men der er stadig tale om sediment, der er præget 

af lave strømhastigheder med deraf følgende lille vandudskiftning 

hvorved det organiske indhold ikke skylles væk. Ca 2/3 af klapningen 

sker fra område 5, som er det mindst påvirkede område. Klapningen 

formodes ikke at medføre et væsentligt iltforbrug, da der er tale om så 

små mængder.  Derfor kan klapningen tillades i alle årets måneder. 

 

I område 1 ses forhøjede værdier af stofferne kobber, zink, kadmium 

og TBT i forhold til klapvejledningens nedre aktionsniveau. De tre 

tungmetaller er kun svagt forhøjet i forhold til nedre aktionsniveau. 

TBT indholdet ligger tættere på men pænt under øvre aktionsniveau. I 

område 5 ligger indholdet af tungmetaller under klapvejledningens 

nedre aktionsniveau, som svarer til naturligt baggrundsniveau i de 

indre danske farvande. TBT indholdet svarer til det målte i område 1. 

Det betyder, at materialet fra både område 1 og 5 som udgangspunkt 

kan tillades klappet, under hensyntagen til mængden af klapmateriale 

og valg af klapplads.  

 

Da der er tale om små mængder, der klappes på en klapplads langt fra 

særligt følsomme vandområder, vurderes det for acceptabelt at tillade 

materialet klappet. 

 

                                                 
2
 Miljøstyrelsens vejledning nr 9702 af 20/10/2008 om dumpning af optaget havbundsmateriale. 
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Alternativer til klapning 

Set i lyset af den lille mængde materiale og det lettere forhøjede 

indhold af TBT, vurderes det ikke for sandsynligt, at der findes 

rimelige alternative anvendelsesmuligheder i forhold til klapning.  

 

Vurdering af klapningen i forhold til vandplanernes miljømål  

Området i omgivelserne skal kunne opnå god økologisk og god kemisk 

tilstand svarende til et uforstyrret eller ubetydeligt forstyrret alsidigt 

dyre- og planteliv.  

 

Ifølge vandplan 1.1 (Nordlige Kattegat, Skagerrak) er den nuværende 

miljøtilstand i Kattegat karakteriseret som ringe eller dårlig. 

Dybdeudbredelsen af Ålegræs skal øges, og der forventes ikke 

målopfyldelse inden 2015.  

 

Tilstanden for de miljøfarlige stoffer er ikke tilstrækkeligt belyst til at 

det kan vurderes om der kan opnås god kemisk tilstand. Klapning af de 

2500 m
3
 fra Sæby Havn vurderes ikke at ændre på trusselsbilledet for 

vandområdets mulighed for at opnå målopfyldelse. 

 

Klappladsen 

Klappladsens afgrænsning med angivelse af positionerne samt 

indtegning på kort fremgår af bilag 2.  

 

Vanddybden på klappladsen må ikke blive mindre end 6 meter. 

 

Klappladsen ligger i et dynamisk område, så det sediment der tilføres 

klappladsen vil hurtigt blive spredt, og  indgå i den naturlige 

sedimenttransport i området. Klappladsen benyttes ikke af andre 

havne. 

 

Konklusion 

Den samlede vurdering er, at en tilladelse til at klappe 2.500 m3 

materiale fra Sæby Havn over en periode på 5 år på klapplads 

K_155_01 vil være acceptabel i henhold til gældende lovgivning og 

vejledninger herom. 

3. Offentliggørelse og klagevejledning 

 

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af   

 Ansøgeren 

 Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 

 Kommunalbestyrelsen 

 Sundhedsstyrelsen 

 Forbrugerrådet 

 Danmarks Fiskeriforening 
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 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. 

 

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

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

Klagen sendes herefter automatisk gennem Klageportalen til 

Naturstyrelsen, der har truffet afgørelsen. 

 

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. 

4. Andre oplysninger 

Tilladelsen kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes, såfremt 

hensynet til beskyttelsen af havmiljøet gør dette påkrævet. 
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Søfartstyrelsen kan kræve området søopmålt efter endt klapning. 

I henhold til museumslovens § 29h stk. 1 medfører ethvert fund af spor 

af fortidsminder eller vrag gjort under anlægsarbejdet, at arbejdet 

straks skal standses og at fundet skal anmeldes til Kulturstyrelsen. 

I henhold til § 59 i lovbekendtgørelse nr. 963 af 3.juli 2013 af lov om 

beskyttelse af havmiljøet straffes med bøde den, der:  

Foretager eller lade foretage klapning uden tilladelse. 

Tilsidesætter vilkår for denne tilladelse herunder pligten til 

indberetning. 

 

Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået 

forsætlig eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er 

voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor eller opnået eller 

tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, 

herunder ved besparelse. 

 

 

5. Følgende har modtaget kopi af tilladelsen 

          Frederikshavns Kommune post@frederikshavn.dk 

Søfartstyrelsen sfs@dma.dk 

NaturErhvervstyrelsen fiskeri@naturerhverv.dk 

Moesgaard museum 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@nordic.greenpeace.org 

Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk 

Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 

Dansk Sejlunion ds@sailing.dk 

 

 

       

mailto:sst@sst.dk
mailto:ssg@danskbyggeri.dk
mailto:ae@aeraadet.dk
mailto:info@flidhavne.dk
mailto:ds@sailing.dk
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BILAG 1. Oprensningsområdets placering.  

 

 

 
 

Oprensningsområderne er afgrænset med en gul ramme. 
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BILAG 2. Klappladsens beliggenhed.  

 

 

Klapningen skal foregå på klapplads K_155_01 i Kattegat  

 

 
 

 

Positionerne for klappladsen er følgende. Klappladsen er en cirkel med 

en diameter på 1 sømil og centrum i koordinaterne: 

 

  

           WGS84 – grader, decimalminutter. 

 

 Breddegrader  Længdegrader  

 57 20,97  10 35,92  

   



 13 

BILAG 3. Indberetning af klapning. 

 

Skemaet anvendes til indberetning før klapning, efter klapning og ved    

indberetning pr. 1. februar for det foregående kalenderår. 

Indberetningsskema er et Excel regneark. Dette er blot et billede af bilaget. 

Det rigtige indberetningsskema kan hentes på Naturstyrelsens hjemmeside: 

 

 http://naturstyrelsen.dk/annonceringer/klaptilladelser/indberetning-af-

klapninger/ 

 

 

 

 
BILAG 3              INDBERETNING AF KLAPAKTIVITET

            Naturstyrelsen

År Journalnummer

Klapplads

Havn

Adresse Afsnit C        Årsindberetning

Efter årsskifte, senest 1. februar

Kontaktperson m³ tons

Telefonnummer Den totale klappede mængde for hele året.

E-mail Dato for indberetning

Afsnit A                      Før opgaven starter

Indberetning til Naturstyrelsen: Senest 8 dage før at opgaven starter                                                                   Indstilles opgaven i mere end 3 måneder, skal der indsendes en ny indberetning

Indberetning til Søfatrsstyrelsen: 4 uger før at opgaven starter** 1. Opgave 2. Opgave 3. Opgave

Forventet start (dato)

Forventet varighed (antal dage)

Navnet på firmaet der skal udføre opgaven

Navnet på fartøjet der skal opgrave  + MMSI nummer*

Navnet på fartøjet der skal klappe (fx navnet på prammen) + MMSI nummer*

Arbejdet nødvendiggør at afmærkninger inddrages/flyttes midlertidig (ja/nej)**

Ønskes arbejdet offentliggjort i Efterretning for Søfarende (ja/nej)*'

Dato for indberetning

* MMSI Maritme Mobile Service Identify Number

Afsnit B             Efter klapning er afsluttet

                                                                  Indstilles opgaven i mere end 3 måneder, skal der indsendes en ny indberetning

Indberetning 14 dage efter opgaven er afsluttet 1. Opgave 2. Opgave 3. Opgave

Dato for afslutning af opgaven

Dato for reetablering af afmærkninger, hvis de har været inddraget/flyttet**

m³ tons m³ tons m³ tons

Klappet mængde

Dybde [m] Position Dybde [m] Position Dybde [m] Position 

Mindste dybde fundet på klappladsen med tilhørende position Datum:VGS84 * N: N: N:

Ø: Ø: Ø:

Dato for indberetning:

** Indberetning kun  hvis der fjernes bøjer eller at arbejdet skal varsles i efterretning for søfarende. Her er indbretningsfristen på 4 uger. *dybden er uændret

Regnearket opdateres løbende og enhver ny opdatering sendes til: Naturstyrelsen    nst@nst.dk

 
 

http://naturstyrelsen.dk/annonceringer/klaptilladelser/indberetning-af-klapninger/
http://naturstyrelsen.dk/annonceringer/klaptilladelser/indberetning-af-klapninger/

