
 

Vand- og naturområdet 
J.nr. Ros-421-00056 
Ref. jabro 
Den 15.oktober 2010 
 

Faxe Kalk A/S 
Hovedgaden 13 
4654 Fakse Ladeplads 
 
Mail: Jesper Olsen [jol@shipping.dk] 
  
 
 
Udvidelse af klapmængder i eksisterende tilladelse til at klappe opren-
set sediment fra indsejlingen til Fakse Ladeplads Havn  
 
 
Miljøcenter Roskilde tillader1 Faxe Kalk A/S årligt at klappe yderligere 4.000 
m³ sediment pr år i årrækken 2010 – 2012 fra sejlrenden til Fakse Lade-
plads Havn. Dermed kan der i alt klappes 10.000 m³ sediment pr år. Materi-
alet må klappes på den godkendte klapplads 8.2 ,som ligger 4 sømil SØ for 
Fakse Ladeplads i Fakse Bugt. Desuden har Faxe Kalk A/S fået dispensati-
on for vilkåret om 8 dages varsel inden hver klapperiode, da dette af særlige 
grunde ikke kan forenes med havnens drift.  
  
Øvrige vilkår i den eksisterende tilladelse er uændrede.  

 
Oversigtskort over havnen og den anviste klapplads. 
 
Annonceres i Faxe Bugten den 19. oktober 2010. 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen udlø-
ber den 16. november 2010 kl.16.00. 
Tilladelsen er gældende til og med 31. december 2012, hvorefter den udlø-
ber. 
 
 
Jane Brøns-Hansen    

                                                 
1 Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens § 26, jf. bekendtgørelse nr. 929 af 24. september 
2009 af lov om beskyttelse af havmiljøet. 
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1. Vilkår for klaptilladelsen, der er ændrede i for-
hold til den oprindelige tilladelse. 
Vilkår for optagning og brugen af klappladsen 

Tilladelsen omfatter klapning af en samlet mængde på 10.000 m3 op-
rensningsmateriale pr år fra sejlrenden til Fakse Ladeplads Havn jf. bi-
lag 1.  

 Vilkår for indberetning 
Senest samme dag som klapningen agtes påbegyndt, skal underretning 
herom være miljøcenteret i hænde. Indberetningsskema bilag 4, afsnit A 
anvendes til dette formål.  

Øvrige vilkår er uændrede 
 

2. Oplysninger i sagen 
2.1 Baggrund for ansøgningen 

Indsejlingen til Fakse Ladeplads Havn har en registreret vanddybde 
der afviger meget lidt fra de mindstedybder som Faxe Kalk A/S behø-
ver for at deres fartøjer at besejle havnen. Derfor har firmaet behov for 
at kunne rense op med meget kort varsel, hvis vind og strøm medfø-
rer en tilsanding af sejlrenden. Havnen har undersøgt mulighederne 
for at få tilladelse til at uddybe sejlrenden, men projektet blev opgivet, 
da en uddybning i den hårde kalkbund ville være omkostningsfuld og 
muligvis medføre uacceptable miljøpåvirkninger i havnens nærområ-
de. Med baggrund i disse forhold har Faxe Kalk A/S fået en dispensa-
tion for indberetningsvilkåret om at varsle klapning senest 8 dage før 
klapningen påbegyndes.   
 
I 2010 har det vist sig, at forekomsten af uheldige vind- og strømfor-
hold er øget, så havnen ikke længere kan friholde sejlrenden ved ar 
oprense og klappe de årlige 6.000 m3, som den eksisterende klaptilla-
delse lyder på. Derfor har havnen søgt om tilladelse til at klappe yder-
ligere 4.000 m3/år. 

2.2 Udtalelser fra høringsparter 
Fiskeridirektoratet 
Fiskeridirektoratet har ingen bemærkninger til det ansøgte.  
 
Farvandsvæsenet 
Farvandsvæsenet kan også acceptere mængdeudvidelsen.  
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Kulturarvsstyrelsen 
Kulturarvsstyrelsen er ikke blevet hørt om denne udvidelse, da den ik-
ke vil medføre, at der oprenses eller klappes i områder der ikke alle-
rede har været til høring i forbindelse med den gældende tilladelse. 

2.3 Miljøcenterets vurdering 
Miljøcenter Roskildes vurdering er, at klapning af yderligere 4.000 m3  
af rene havbundsmaterialer ikke vil udgøre en trussel for kvaliteten i 
det omgivne vandmiljø. 

3. Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Tilladelsen vil blive annonceret i Faxe Bugten den 19. oktober 2010. 
 
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af   

 Ansøgeren 
 Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 Kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 Forbrugerrådet 
 Danmarks Fiskeriforening 
 Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere 
 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 vedtæg-
ter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål 

 Landsdækkende foreninger og organisationer der efter deres vedtæg-
ter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når af-
gørelsen berører sådanne interesser. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Miljø-
center Roskilde,gerne som mail til post@ros.mim.dk. Vi sender deref-
ter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med tilladelsen og det 
materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Klagen skal være modtaget i Miljøcenter Roskilde senest ved kontor-
tids ophør den 16. november 2010 der er dagen for klagefristens ud-
løb. Miljøcenteret underretter straks ansøger om klagen. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der 
er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Miljøklagenævnet 
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har truffet afgørelse i sagen, medmindre Miljøklagenævnet bestem-
mer andet. 

 

4. Andre oplysninger 
 
Tilladelsen kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes, såfremt hen-
synet til beskyttelsen af havmiljøet, sejladsens sikkerhed eller gener 
over for tredjemand gør dette påkrævet. 

  

5. Følgende har modtaget kopi af tilladelsen 
 
          Faxe Kommune 
          Farvandsvæsenet frv@frv.dk 
          Fiskeridirektoratet. fd@fd.dk 
          Kulturarvsstyrelsen. Marinark@Vikingeskibsmuseet.dk 
          Sundhedsstyrelsen hvs@sst.dk 
          Forbrugerrådet fbr@fbr.dk 
          Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 
          Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere pbj@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 
          Danmarks Idrætsforbund dif@dif.dk
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BILAG 1 Oprindelig klaptilladelse  
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Vand- og naturområdet 
J.nr. Ros-421-00056 
Ref.  
Den 24. juni 2008 
Sagsbehandler:  
Jane Brøns-Hansen 

Faxe Kalk A/S 
Hovedgaden 13 
4654 Fakse Ladeplads 
 
Mail: Henrik Jens Henriksen [hjh@shipping.dk] 
 

 
 
 
Tilladelse til at klappe oprenset sediment fra indsejlingen til Fakse La-
deplads Havn  
 
 
Miljøcenter Roskilde tillader2 Faxe Kalk A/S årligt at klappe 6000 m³ sedi-
ment pr år i 5 år – i alt 30.000 m3 fra sejlrenden til Fakse Ladeplads Havn. 
Materialet må klappes på den godkendte klapplads 8.2 4 sømil SØ for Fak-
se Ladeplads i Fakse Bugt. 
  
Tilladelsen gives på en række vilkår jf. afsnit 1. i Faxe Kalk A/S har pligt til at 
sikre sig, at rederiet, der udfører klapning og oprensningsarbejdet, overhol-
der vilkårene. 
 

 
Oversigtskort over havnen og den anviste klapplads. 
 
 
 
 
                                                 
2 Tilladelsen gives i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1406 af 7. dec. 2007 om 
dumpning af optaget havbundsmateriale 
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Jane Brøns-Hansen    
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1.0 Vilkår for godkendelsen 
 

1.1 Forudsætninger for tilladelsens gyldighed 
A. Hvis tilladelsen ikke ankes, er den gældende fra onsdag den 23. juli 

2008 til og med den 31. december 2012.  
 

B. Tilladelsen gælder for oprensning af 6000 m3/år fra sejlrenden ind til 
havnen der er vist i bilag 1, kort over Fakse Ladeplads Havn 

 
C. Materialet må klappes på den godkendte klapplads 8.2, der ligger ca  

4 sømil øst for Fakse Ladeplads. Pladsen har følgende centerkoor-
dinat, og en radius på 400 meter herfra: 

   
12° 15,76´    55° 10,63´  

 
WGS 84 grader, minutter og decimalminutter 

 
Pladsens placering er endvidere vist på vedlagte bilag 2, kort over 
klappladsen.  
 

D. Klaptilladelsen skal forefindes på klapfartøjet under klapning. 

E. Senest 8 dage før klapningen ønskes påbegyndt, skal Miljøcenter 
Roskilde modtage følgende 2 dokumenter fra : Faxe Kalk A/S  

 
1) Den som bilag 3. vedlagte kvalitetssikringsplan i udfyldt stand. 
Havnen skal have modtaget bekræftelse på, at planen er godkendt, 
før klapningen kan foretages.  
2) Det indberetningsskema som fremgår af bilag 4 skal udfyldes i 
det medsendte Excel regneark (Fakse Ladeplads Havn.xls).  

 
De 2 dokumenter sendes til:klapteam@ros.mim.dk. Indberetnings-
skemaet (bilag 4) skal desuden indsendes til Farvandsvæsnet på 
adressen frv@frv.dk.  
 
I mailens emnefelt skrives: ”Klapindberetning – Fakse Ladeplads 
Havn”. 
 

F. Hvis arbejdet ønskes varslet i Efterretninger for Søfarende, skal 
havnen underrette Farvandsvæsenet herom mindst 3 uger forinden 

 

1.2 Vilkår for optagning 
G. Det opgravede havbundsmateriale må ikke indeholde faste genstan-

de.  
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1.3 Vilkår for brugen af klappladsen 
H. Der må ikke forekomme spild af materiale under sejladsen til klap-

pladsen. 

I. Klapningerne skal foretages jævnt fordelt i klapområdet, så det ikke 
medfører en vanddybde på under 11 meter. 

 
J. Til brug for Miljøcenterets mulighed for at føre tilsyn med klapningen, 

skal fartøjet der opgraver og klapper, være udstyret med ekkolod, 
AIS3 og GPS – positioneringssystemer. 

 
K. AIS systemet skal være et klasse-A system til erhvervsbrug. Udsty-

ret skal til enhver tid være tændt og fungere korrekt. Ved nedbrud af 
et af ovennævnte systemer skal klapningen straks afbrydes og Mil-
jøcenter Roskilde underrettes. Arbejdet må først genoptages, når 
systemet igen fungerer. 

 
L. Der skal føres logbog over positionen samt vanddybden for klapnin-

gen af de enkelte laster. 
 

1.4. Vilkår for indberetning 
M. Umiddelbart efter endt klapning skal Faxe Kalk A/S underrette Miljø-

center Roskilde og Farvandsvæsenet om mængden af klappet mate-
riale samt den laveste dybde i det klappede område. 

N. Faxe Kalk A/S skal desuden indsende en årsopgørelse over mæng-
den af klappet materiale inden den 1. februar 2009 og hvert år indtil 
den 1. februar 2013 for evt. klappede mængder året før til Miljøcen-
ter Roskilde. Hvis der ikke er klappet materiale, angives det som nul 
i indberetningen. 

2.0 Oplysninger i sagen 

2.1 Baggrund for ansøgning 
Sejlrenden til Fakse Ladeplads Havn tilsander jævnligt, og der renses derfor 
op løbende. Klapansøgningen er derfor en forlængelse af tidligere tilladelse 
fra Storstrøms Amt.  Aflejringen skyldes den almindelige sedimenttransport i 
Bugten, og formodes derfor at bestå af lignende materialer som på klap-
pladsen. Området er indtegnet på luftfotoet i bilag 1.    
 
Faxe Kalk A/S ønsker at klappe på den klapplads de plejer, som er en i for-
vejen godkendt klapplads 4 sømil SØ for havnen. Klappladsen er vist i bilag 
2. Klappladsen har et areal på 502.000 m2 og en vanddybde på 12,6 m. 
Klappladsen er udlagt med lempet målsætning.  
 
Fakse Bugt er generelt målsat i omgivelserne til klappladsen. Den sydlige 
del af bugten er et Natura 2000 område.   

                                                 
3 Automatic Identifikation System giver oplysninger om skibets position via et nationalt over 
vågningssystem.  
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2.2 Analyser 
Der er ikke foretaget analyser af materialet, da der oprenses jævnligt, og 
sejlrender som udgangspunkt vurderes at sande til med materialer, der er 
sammenlignelige med dem, der allerede ligger på klappladsen.   

3.0 Mulighed for at genanvende materialet 
Der er tale om almindelig tilsanding af uforurenet materiale, kan der være 
muligheder for at genanvende materialerne til andre kystnære formål. Dette 
er havnen allerede opmærksom på, og har derfor søgt om en nyttiggørelse 
af materialet som de agter at benytte i det omfang det er muligt. Der stilles 
derfor ikke yderligere vilkår om dokumentation for, om materialet vil kunne 
genanvendes på en hensigtsmæssig måde indenfor havnens nærområde. 

4.0 Udtalelser fra høringsparter 
Sagen har været i høring hos Kulturarvsstyrelsen, Fiskeridirektoratet og 
Farvandsvæsenet. Kulturarvsstyrelsen og Fiskeridirektoratet havde ingen 
bemærkninger. Farvandsvæsenets standardkrav er indføjet i tilladelsens 
vilkår.  

5.0 Miljøcenter Roskildes vurdering 
Da der årligt klappes relativt små mængder af uforurenet materiale, vurde-
res det ikke at udgøre en trussel for kvaliteten i det omgivne vandmiljø. 
Klapningen vurderes ikke at påvirke det sydfor liggende Natura 2000 områ-
de hvorfor der ikke stilles krav om yderlige undersøgelser heraf. 
 
Det er miljøcenterets vurdering, at klapning af materialet på de nævnte vil-
kår ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. 
 

6.0 Til orientering 
Farvandsvæsenet kan kræve området søopmålt efter endt klapning.  
 
Afgørelsen bliver annonceret i ugeavisen Faxe Bugten tirsdag den 24. juni 
2008.  

7.0 Klagevejledning 
Ifølge havmiljøloven4 kan Miljøcenterets afgørelse påklages til Miljøklage-
nævnet af ansøger, byrådet, Sundhedsstyrelsen, visse organisationer samt 
af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sa-
gens udfald. Eventuelle klager sendes til Miljøcenteret, der sender dem vi-
dere til Miljøklagenævnet. 
 
Klagen skal være Miljøcenteret i hænde senest tirsdag den 22. juli 2008 kl. 
12.00 
 

                                                 
3 LBK nr. 47 af 7. januar 2008 ”Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet”. 
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Vær opmærksom på at tilladelsen ikke må tages i brug, før klagefristen er 
udløbet, hvilket betyder at den ikke må tages i brug før onsdag den 23. juli 
2008. 
 
Hvis tilladelsen påklages, må den ikke tages i brug, før Miljøklagenævnets 
afgørelse foreligger, eller nævnet særskilt har meddelt tilladelse hertil. 
 
 
Kopi til: 
Fakse Kommune, Sundhedsstyrelsen, Forbrugerrådet, Danmarks Fiskeri-
forening, Danmarks Sportsfiskerforbund 
Forening af Danske Ral- og Sandsugere, Danmarks Rederiforening, Bilfær-
gernes Rederiforening, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd,  
Danmarks Naturfredningsforening, Greenpeace Danmark,  
Dansk Ornitologisk Forening,Dansk Fritidsfiskerforbund, Friluftsrådet, 
Dansk Idræts-Forbund, FLID, By- og Landskabsstyrelsen,  
Kulturarvsstyrelsen, Farvandsvæsenet, Fiskerinspektoratet og Skov- og 
Naturstyrelsen. 
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Bilag 1 Oprensningsområde  
 
Oprensning må foretages i det indrammede område i sejlrenden til Fakse Ladeplads 
Havn. 
 
  

 
 
 
Fakse Ladeplads Havn og sejlrende med angivelse af oprensningsområde. 
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Bilag 2- Klapplads ud for Fakse Ladeplads i Fakse Bugt 
 

 
 

 
Klappladsen er afgrænset af en cirkel med centrum i koordinaterne: 

 
12° 15,76´    55° 10,630´ 

 
Angivet i WGS 84 grader, minutter og decimalminutter 

 
Og med en radius af 400 m herfra. 
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Bilag 3- Kvalitetssikringsplan 
 

  
Kvalitetssikringsplan for klapning fra Fakse Ladeplads 
Havn  Dato   

     Kontaktperson, Havn   

   
Til Miljøcenter Roskilde 

 
Klapteam@ros.mim.dk  Att. Jane Brøns-Hansen 

  

  
Vilkår i godken-
delsen Opgave Ansvarlig person Havn (bygherre) Entreprenør 

      Navn Telefon e-mail Telefon e-mail 

  B 

Afgrænsning af hvor der 
må oprenses, og hvor der 
ikke må oprenses       

  C 
Positionering af klap-
pladsen       

 D 

Uddybningstilladelsen 
og klaptilladelsen skal 
forefindes på klapfartøjet 
under klapning    

 K 
AIS- og GPS udstyr på 
fartøjet virker.    

  L 

Logbogsføring, herunder 
fastlæggelse af dybde-
forhold på klappladsen, 
herunder sikring af mind-
ste dybde 9 meter       

 M  

Underretning til Far-
vandsvæsenet og Miljø-
center Roskilde efter 
klapning    

  N 

Årsopgørelse til Miljøcen-
ter Roskilde og til Far-
vandsvæsenet.       
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Bilag 4 Indberetning af klapning  
 
 
 

           til Farvandsvæsenet og Miljøcenter Roskilde Klapplads

Havn

Adresse

Efter årsskifte, senest 1. februar

Kontaktperson m³ tons

Telefonnummer Den totale klappede mængde for hele året.

E-mail Dato for indbertning

Indberetningn til Miløjcenter Roskilde: 8 dage før at opgaven starter                                                                   Indstilles opgaven i mere end 2 månder, skal en ny indberetning gives.

Indberetningn til Farvandsvæsenet: 3 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

                                                                  Indstilles opgaven i mere end 2 månder, skal en ny indberetning gives.

Umiddelbart 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

Klappede mængde

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

Mindste dybde fundet på klappladsen med tilhørende position i WGS-84-datum N: N: N:

Ø: Ø: Ø:

Dato for indberetning:

** Indberetning der kun  har interesse for Farvandsvæsenet, som skal følge indbretningsfristen på 3 uger

Regnearket opdateres løbende og ehver ny opdagtering sendes til: Farvandsvæsenet  frv@frv.dk                  og Miljøcenter Roskilde klapteam@ros.mim.dk

 
 
Bilag 4 viser et billede af den exelfil der skal udfyldes af havnen før og efter hver 
klapning og ved den årlige indberetning, se vilkår E, M og N . Det skema der skal 
benyttes medsendes til havnen i en særskilt fil. 
 
 

Miljøcenter Roskilde • Ny Østergade 7-11 • 4000 Roskilde 
Tlf. 72 54 65 00 • Fax 99 99 99 99 • CVR 29776946 • EAN 5798000872110 • post@ros.mim.dk • www.ros.mim.dk 
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