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KLAPTILLADELSE: OREHOVED HAVN. 

 

Hermed tillades klapning af i alt 10.000 m³ oprensningsmateriale/år i løbet 

af de næste 2 år fra havnebassinet langs kajen i Orehoved Havn, på  

klapplads K_033_03,  nord for Kogrund i Smålandsfarvandet. 

 

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

Guldborgsund Havne har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører 

opgaven, overholder vilkårene.1  

 
Oversigtskort over havnen og den anviste klapplads. 

 

Annonceres den 12. august 2013 på Naturstyrelsens hjemmeside.  

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen 

udløber den 9. september 2013. 

Tilladelsen er gældende til og med 1. september 2015. 

                                                 
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 

1.1 Vilkår for optagning og brugen af klappladsen 

A. Tilladelsen er gældende fra og med 10. september 2013. Tilladelsen 

udløber den 1. september 2015. 

B. Tilladelsen omfatter klapning af en samlet mængde på 10.000 m
3
 

svarende til ca 3.600 tons oprensningsmateriale fra Orehoved Havn 

jf. bilag 1.  

 

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_033_03, Kogrund. 

Klappladsen er afgrænset af følgende koordinater:   

 

 

 

WGS 84 grader, minutter og decimalminutter. Se bilag 2.  

 

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

klapområdet til under 10,1 meter ved middelvandstand (DVR90).  

G. Der stilles ikke vilkår til klapmetode. 

H. Klapningen må kun foregå i perioden 1. november til 1. juni.   

I. Klapmaterialet 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 4, 

afsnit A anvendes til dette formål. Samtidig med underretningen skal 

havnen indsende en udfyldt kvalitetssikringsplan, jf. bilag 3, der 

placerer ansvaret for overholdelse af de stillede vilkår. Uddelegeres 

ansvaret til entreprenøren, der udfører klapningen, skal dette fremgå 

af kvalitetssikringsplanen.   

 

Hvis der sker ændringer i forhold til det indberettede, skal 

Naturstyrelsen straks underrettes herom. 

55°00,610' N 11°37,280' E 

55°00,610' N 11°38,430' E 

55°00,360' N 11°38,430' E 

55°00,360' N 11°37,280' E 
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Afbrydes klapningen i mere end tre måneder, skal der indgives ny 

underretning.  

  

K. Hvis arbejdet ønskes varslet i Efterretninger for Søfarende skal 

Søfartsstyrelsen underrettes herom mindst 3 uger forinden. 

Søfartsstyrelsen skal underrettes skriftligt eller via E-mail: 

sfs@dma.dk. Indberetningsskema bilag 4 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 2 måneder, skal ny underretning 

indsendes.  

 

L. Under klapningen skal der føres logbog over positionen for 

klapningen af de enkelte laster. Kopi af logbog skal fremsendes til 

Naturstyrelsen indenfor 14 dage efter endt klapning. 

 

M. Senest 14 dage efter endt klapning underrettes Naturstyrelsen om den 

endeligt klappede mængde i m
3
 og tons, samt om mindste dybde 

fundet på klappladsen og position med anvendt datum herfor. 

Indberetningsskema bilag 4, afsnit B anvendes til dette formål. 

 

N. Senest 1. februar hvert år til og med 2016 sendes en samlet opgørelse 

til Naturstyrelsen med oplysning om den samlede mængde klappet i 

det foregående kalenderår, angivet i m³ og tons som fastmål eller 

lastemål jf. punkt B. Indberetning skal også ske selvom, der ikke er 

foretaget klapning. Indberetningsskema bilag 4, afsnit C anvendes til 

dette formål. 

 

1.3 Vilkår for tilsyn og kontrol 

O. Orehoved 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 jf. bilag 3. 

 

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 

mailto:sfs@dma.dk
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dage før klapningen foretages skal oplysninger om fartøjets navn og 

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

bilag 4 afsnit A. AIS-udstyret skal til enhver tid være tændt, så længe 

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 

Kajområdet i Orehoved Havn er over en længere årrække sandet til, så 

den officielle vanddybde på 7 meter ikke længere er til stede. Derfor 

har havnen nu brug for at kunne oprense herfra. Havnen har angivet, at 

det drejer sig om ca.10.000 m3.  Havnen har ansøgt om tilladelse til at 

klappe oprensningsmaterialet på Klapplads K_033_03, NV for 

Kogrund. 

 

Miljøkonsekvensvurdering 

Orehoved Havn ligger på den østlige kant af Natura 2000 område nr 

173 Smålandsfarvandet nord for Lolland. Det er et beskyttet 

vandområde med særlig betydning for både træk- og ynglefugle og er 

udpeget som et RAMSAR område (Nr. 21), som et habitatområde (Nr. 

152) til beskyttelse af bl.a. gråsæl og spættet sæl og en række 

landskabstyper samt som fuglebeskyttelsesområde (Nr. 85) som følge 

forekomsten af en række træk- og ynglefugle.  

 

Transporten af materialet ud til klappladsen sker igennem Natura 2000 

området, men der formodes ikke at ske spild i forbindelse med 

transporten.  

 

Det forventes, at en stor del af det klappede materiale spreder sig med 

strømmen i forbindelse med klapningen frem for at bundfælde sig på 

klappladsen. Klappladsen anvendes også af Askø Havn, Toreby Havn 

og Nykøbing Falster Erhvervshavn.  

 

Klapmaterialet har et meget lavt tørstofindhold, og forventes derfor at 

blive spredt væk fra klappladsen i forbindelse med klapningen. 

Fortyndingen af materialet fra klappladsen og til Natura 2000 området 

vurderes at være så stor, så det vil ikke være sandsynligt, at der vil 

kunne ske en væsentlig påvirkning af hverken arter eller habitatforhold 

inde i Natura 2000 området, ved de mængder og koncentrationer af 

materiale, der gives tilladelse til fra Orehoved Havn. Der er derfor ikke 

foretaget en egentlig konsekvensvurdering i forbindelse med denne 

tilladelse 
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2.2 Udtalelser fra høringsparter 

Natur- og Erhvervsstyrelsen 

Naturerhvervsstyrelsen har ingen bemærkninger til det ansøgte, da 

materialet er uforurenet, og der klappes på godkendt klapplads. 

 

Søfartsstyrelsen 

Søfartsstyrelsen har ikke bemærkninger til den påtænkte klapning hvis 

der stilles vilkår om at dybden på klappladsen ikke bliver mindre en 

10,1 meter. 

 

Kulturstyrelsen v/Vikingeskibsmuseet i Roskilde 

Kulturstyrelsen har ingen bemærkninger til det ansøgte for så vidt 

angår kulturhistoriske interesser på havbunden.  

 

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

af fortidsminder eller vrag gjort under arbejdet, at arbejdet straks skal 

standses og at fundet skal anmeldes til Kulturarvsstyrelsen. 

2.3 Naturstyrelsens vurdering 

 

Tidligere oprensninger 

Havnen har haft en 5-årige klaptilladelser til oprensningsmateriale der 

udløb pr den 1. januar 2011. Havnen ikke dog ikke benyttet denne 

tilladelse de sidste år af dens løbetid, så havnen har ikke været 

oprenset indenfor de sidste 5 år. 

  

Vurdering af sedimentet 

Der blev i januar 2012 foretaget analyser af indhold af miljøfarlige 

stoffer i sediment fra selve havnen. Analyserne er vist i nedenstående 

tabel:  

 
 Delprøve 

1-4 
Delprøve 
5-8 

Nedre 
aktionsniveau 

Øvre 
Aktionsniveau 

Tørstof % af prøve 37,7 23,9 - - 

Glødetab % af TS 9,42 17,78 - - 

Kobber ( Cu ) mg/kg Ts 8,5 9 20 90 

Kviksølv (Hg) mg/kg Ts 0,02 0,03 0,25 1 

Nikkel (Ni) mg/kg Ts 9 8 30 60 

Zink ( Zn ) mg/kg Ts 39 41 130 500 

Cadmium (Cd) mg/kg Ts 0,34 0,36 0,4 2,5 

Arsen (As) mg/kg Ts <5 <5 20 60 

Bly ( Pb ) mg/kg Ts 11 11 40 200 

Chrom ( Cr ) mg/kg Ts 9,8 9 50 270 

TBT µg/kg Ts 1,35 2,36 7 200 
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Tørstof indholdet i prøverne er meget lave, og glødetabet er højt, 

hvilket antyder, at der er tale om et relativt højt indhold af organisk 

materiale i prøverne. Det relativt høje indhold af organisk materiale i 

prøven vil bidrage til et øget iltforbrug i vandfasen i forbindelse med 

klapningen.  

 

Alle de miljøfarlige stoffer, der er analyseret for, ligger under nedre 

aktionsværdi i henhold til klapvejledningen. Denne værdi er angivet til 

at være sammenligneligt med baggrundsniveauet for danske forhold. 

Dette tyder på, at der er en meget lav påvirkning af miljøfarlige stoffer 

fra denne havn, da disse stoffer altovervejende ville binde sig til det 

organiske materiale i havnen. 

 

Der er lavet en kornstørrelses analyse af materialet. 7 ud af de 8 

delprøver bestod hovedsageligt af fint organisk materiale med en 

kornstørrelse < 63 µm, hvilket svarer til silt. Kun i en af prøverne i den 

yderste del af havnen blev der fundet finkornet sand. Materialet 

spredes derfor let, og det formodes at blive spredt væk fra klappladsen 

enten i forbindelse med klapningen eller ved en efterfølgende 

medrivning af materialet i perioder med vind- og strømpåvirkninger i 

området.  

 

Alternativer til klapning 

Da materialet er så finkornet, og med så stort et indhold af organisk 

materiale, vurderes det ikke for sandsynligt, at der findes rimelige 

alternative anvendelsesmuligheder i forhold til klapning.  

 

Vurdering af klapningen i forhold til lov om miljømål  

Af udkastet til vandplanen for Smålandsfarvandet, vandopland 2.5 

fremgår det, at vandområdet gennem årene har været væsentlig 

belastet med næringsstofferne kvælstof og fosfor fra land. For det åbne 

farvand har belastningen fra atmosfæren også væsentlig betydning. Det 

har mange steder resulteret i en tilbagegang i udbredelsen af ålegræs. 

Intensive iltsvind i de dybere dele af det åbne Smålandsfarvand har 

haft en negativ indflydelse på bundfaunaen i store dele af 

kystområderne, og de år det har været værst, har iltsvindet foranlediget 

omfattende reduktioner i mængden af dyr der lever ved bunden. 

 

I Smålandsfarvandet er der i enkelte vandområder konstateret en 

forhøjet tilstedeværelse af miljøfarlige stoffer, som viser tydelige 

effekter på dyr (bl.a. ålekvabber). 

 

Oprensningsmaterialet har et lavt indhold af miljøfarlige stoffer, men 

materialets høje indhold af organisk materiale vurderes at medføre 

øget risiko for iltsvind i forbindelse med omsætning af materialet. 

Derfor stilles der vilkår om, at klapningen skal foregå i den del af året, 
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hvor der ikke er risiko for iltsvind. Med dette forbehold vurderes 

hverken oprensning eller klapning at bidrage væsentligt til en ændring 

af trusselsbilledet for den økologiske eller kemiske tilstand i 

Smålandsfarvandet. 

 

Klappladsen 

Klappladsen er udlagt som en firkant med angivelse af 

hjørnepositioner der fremgår af tilladelsens vilkår E, og af kortbilag 2.  

 

Klappladsen ligger i et område hvor vanddybden er 11-12 meter. Det 

forventes, at materialet vil spredes efter endt klapning og derefter 

indgå i den naturlige sedimentvandring i området. Vanddybden på 

klappladsen må ikke blive mindre end 10,1 m i forbindelse med 

klapningen. 

 

Den samlede vurdering er, at en tilladelse til at klappe 10.000 m3 

materiale pr år fra det indtegnede område ved Orehoved Havn på den 

ansøgte klapplads 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 

 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. 
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En eventuel klage skal være skriftlig. Klage bedes sendt til 

Naturstyrelsen, så vidt muligt elektronisk på nst@nst.dk. 

 

Vi sender derefter klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet 

sammen med tilladelsen og det materiale, der er anvendt ved 

behandlingen af sagen. 
 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af  

klagen, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet.  

Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og 

Miljøklagenævnet. Når nævnet har modtaget klagen fra Naturstyrelsen. 

Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. 

Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når 

gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste opkrævning 

og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 

behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og 

Miljøklagenævnets hjemmeside.  

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller 

ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 

klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og 

Miljøklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse 

er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den 

tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 

gebyret dog ikke.” 

  

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, sejladsens sikkerhed eller 

gener over for tredjemand gør dette påkrævet. 

mailto:nst@nst.dk
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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 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 32 af 7. januar 2011 

om dumpning af optaget havbundsmateriale 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 

 

Guldborgsund Kommune kommunen@guldborgsund.dk  

Søfartstyrelsen sfs@dma.dk 

NaturErhvervstyrelsen mail@naturerhverv.dk 

Vikingeskibsmuseet I Roskilde marinark@vikingeskibsmuseet.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


 

 11 

BILAG 1 Oprensningsområdets placering  

 

 

 

 

Oprensningsområdet er markeret med en rød ramme i sejlrenden. 
Stjerne angiver de delområder i havnen hvorfra der er udtaget prøver 
til analyse.
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BILAG 2 Klappladsens beliggenhed  

 

 

 

 

Klappladsen er afgrænset af følgende hjørnekoordinater: 

 

55°00,610' N 11°37,280' E 

55°00,610' N 11°38,430' E 

55°00,360' N 11°38,430' E 

55°00,360' N 11°37,280' E 

 

WGS 84 grader, minutter og decimalminutter. 
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BILAG 3 Kvalitetssikringsplan  

 

Kvalitetssikringsplan er et Excel regneark 

Regnearket er fremsendt elektronisk til havnen 

 

Dette er blot et billede af det bilag, der skal udfyldes 
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BILAG 4 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. 

 

Regnearket er fremsendt elektronisk til havnen. Dette er blot et billede af 

bilaget 

 

 


