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KLAPTILLADELSE 
 
 
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1649 af 13. december 2006 
om dumpning af optaget havbundsmateriale. 
 
Klaptilladelse for: Ballen Havn 
 
Tilladelsen omfatter: Tilladelse til klapning af 4.000 m³ materiale pr. år i 5 år 
fra Ballen Havn. 
 
Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på østlig del af klapplads 
beliggende øst for Samsø. Den del af klappladsen, der må benyttes, er af-
grænset af positionerne (WGS-84):       
 

55o 50,05’ N  - 10o 39,37’ E 
55o 49,89’ N  - 10o 39,57’ E 
55o 50,05’ N  - 10o 39,57’ E 
55o 49,89’ N  - 10o 39,37’ E 

 
 
 

Godkendt 
 

 
 

Dorte F. Hansen 
Biolog 

 
 
 

Christian A. Jensen 
Biolog 
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Annonceres i Samsø Posten den 21. marts 2007. 
 
Klagefristen udløber den 18. april 2007. 
 
Tilladelsen er gældende til 31. december 2011. 
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1.0   OPLYSNINGER I SAGEN 

1.1   Baggrund for ansøgningen 
Samsø Havne har ansøgt om forlængelse af eksisterende klaptilladelse til 
klapning af materiale fra oprensninger i havnen og indsejlingen til Ballen 
Havn. Havnen ønsker en 5-årig tilladelse til årlig klapning af 4.000 m3 mate-
riale, i alt 20.000 m3. 

1.2   Miljøcenter Århus vurdering 
 
Tidligere oprensninger 
Havnens eksisterende 5-årige klaptilladelse blev givet 27. november 2001 og 
udløber 31. december 2006. I perioden 2001-2006 er der i alt klappet 3.900 
m3 materiale fra indsejlingen til Ballen Havn.  
 
Vurdering af sedimentet 
Århus Amt foretog i 1990 en undersøgelse af sedimentet i Ballen Havn. Un-
dersøgelserne viste, at overfladesedimentet ud for det tidligere værft og bed-
dingsanlæg var belastet med tungmetallerne kobber, bly, zink og tin. Værf-
tet, som lå placeret i havnens nordvestlige hjørne ophørte i 1970’erne. Be-
lastningen aftog i en gradient væk fra værftet. Nærmest beddingen var ind-
holdet af de undersøgte tungmetaller op til 14 gange baggrundsniveauet, 
mens indholdet i en afstand på 50 m fra beddingen svarede til 2 gange bag-
grundsniveauet. Århus Amt vil ikke meddele tilladelse til klapning af mate-
riale fra området ud for den tidligere bedding. 
 
Oprensningsmaterialet i og omkring indsejlingen vurderes at være sediment, 
hvis oprindelse stammer fra området uden for havnen. Indholdet af tungme-
taller i dette sediment vurderes ikke at overstige 2 gange baggrundsniveauet 
og hermed muligheden for klapning på den eksisterende klapplads.  
 
Kortbilag 1 viser fra hvilke områder oprensningen må finde sted. 
 
Alternativer til klapning 
Samsø Kommune og Miljøcenter Århus kan ikke på nuværende tidspunkt 
pege på alternativer til klapning. 
 
Klappladsen 
Materialet ønskes som tidligere klappet på klappladsen beliggende øst for 
Samsø. Samsø Havne har i oktober 2006 udført en pejling af klappladsen 
som viste, at vanddybden på klappladsen varierer fra 11 m i den vestlige del 
til 13 m i den østlige del. Farvandsvæsenet kræver en mindste dybde på 11 
m, hvorfor klapning kun kan tillades på den østlige del af klappladsen af-
grænset af positionerne (WGS 84), se kortbilag 2: 
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55 50,05 N – 10 39,37 E 
55 49,89 N – 10 39,57 E 
55 50,05 N – 10 39,57 E 
55 49,89 N – 10 39,37 E 
 
Vurdering af klapningen i forhold til lov om miljømål 
 
Klappladsen er udlagt med lempet målsætning og vandområdet omkring 
klappladsen er udlagt med en generel målsætning. I basisanalysen (ref. 1) for 
vandområderne er det vurderet, at målsætningen for områderne ikke er op-
fyldt som følge af eutrofiering med næringssalte. Områderne er ikke vurde-
ret påvirket af forhøjede forekomster af miljøfarlige stoffer. 
Miljøcenter Århus vurderer, at klapmaterialet ikke vil bidrage til øget næ-
ringsstofbelastning og da materialet ikke forventes belastet med miljøfarlige 
stoffer vil klapningen ikke forringe tilstanden i området. 

1.3 Udtalelser fra høringsparter 

1.3.1 Fiskeridirektoratet 
Fiskeridirektoratet har ingen bemærkninger til det ansøgte. 

1.3.2 Farvandsvæsenet 
Farvandsvæsenet er ikke bekendt med forhold, der er til hinder for klapning 
på den ansøgte klapplads under forudsætning af, at Farvandsvæsenet hidtil 
stillede vilkår for klapning i området indgår i tilladelsen. 
Farvandsvæsenet forbeholder sig ret til på baggrund af rapporterede dybder 
eller mængder at kræve klapområdet søopmålt uden udgift for Farvandsvæ-
senet.  

1.3.3 Kulturarvsstyrelsen 
Kulturarvsstyrelsen har ingen bemærkninger til det ansøgte for så vidt angår 
kulturhistoriske interesser på havbunden.  
 
Forudsætning for udnyttelse af denne tilladelse til klapning godkendelsen 
 
At der er meddelt tilladelse til at grave i sedimentet. Tilladelsen gives af ko-
mmunalbestyrelsen i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 27. stk. 2. 
 

2.0   VILKÅR FOR GODKENDELSEN 
 
2.1  Miljøcenter Århus meddeler herved tilladelse til klapning af i alt 

20.000 m3 fra nærmere angivne områder i Ballen Havn og indsejlingen 
til havnen. Områderne er vist på kortbilag 1. 

 
2.2     Kvalitetssikring 
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Inden igangsætning af oprensning og efterfølgende klapning, skal Bal-
len Havn til Miljøcenter Århus fremsende dokumentation for, at der er 
etableret en plan for kvalitetssikringen af det aktuelle arbejde. Ballen 
Havn skal kunne dokumentere, at arbejdet udføres i henhold til kvali-
tetssikringsplanen, og dermed at de i tilladelsen stillede vilkår over-
holdes. Kvalitetssikringsplanen bilag 4.   

 
2.3 Klapningen skal foregå i den østlige del af klappladsen beliggende øst 

for Samsø afgrænset af positionerne (WGS 84), kortbilag 2: 
 

55 50,05 N – 10 39,37 E 
55 49,89 N – 10 39,57 E 
55 50,05 N – 10 39,57 E 
55 49,89 N – 10 39,37 E 

  
2.4 Klapmaterialet skal spredes jævnt på den i pkt. 2.3 afgrænsede del af 

klappladsen og må ikke indeholde større faste genstande. Der må som 
følge af klapningen ikke ske dybdeforringelser i klapområdet til under 
11 m.  

 
2.5 Når klappladsen anvendes, skal den markeres med en orangefarvet 

ballon (blåse) udlagt i centerposition.  
 
Farvandsvæsenet og Miljøcenter Århus underrettes skriftligt senest 14 
dage før oprensningen starter. Samtidig underrettes om arbejdsmetode, 
anvendt materiel, herunder om der udlægges varp og om det forvente-
de påbegyndelsestidspunkt samt om arbejdets forventede varighed. Så-
fremt arbejdet ønskes varslet i Efterretninger for Søfarende skal Far-
vandsvæsenet underrettes herom mindst 3 uger forinden. Stopper ar-
bejdet i mere end 2 måneder, skal ny underretning indsendes. 
 
Såfremt arbejdet har været varslet i Efterretninger for Søfarende skal 
Farvandsvæsenet underrettes, når klapningerne er afsluttet. Samtidig 
skal der oplyses, om den mindste konstaterede dybde i klapområdet og 
position herfor samt om den klappede mængde angivet i m3. 

 
Ved klapningen skal der føres logbog over positionen for 
klapningen af de enkelte laster. Kopi af logbog tilsendes Mil-
jøcenter Århus senest 14 dage efter klapning. 
 
De fartøjer, der udfører klapningen, skal være udstyret med 
elektronisk positioneringsudstyr, hvor positionen løbende re-
gistreres. Skibets position skal være tilgængelig via det natio-
nale overvågningssystem for skibsfart: AIS.  
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Senest 14 dage efter endt klapning underrettes Farvandsvæsenet og 
Miljøcenter Århus om den endelige klappede mængde, samt oplysning 
om mindste dybde fundet i området og position med anvendt datum 
herfor.  
 
Senest 1. februar fremsendes en samlet opgørelse til Miljøcenter Århus 
med oplysning om det samlede mængde klappet i det foregående ka-
lenderår. Indberetning skal også ske selv om der ikke er foretaget 
klapning. Bilag 5. 

 
 
2.6    Tilladelsen er gældende til 31. december 2011. 
 

3.0   KLAGEVEJLEDNING 
 
I henhold til LBK nr. 925 af 28. september 2005 om beskyttelse af havmiljø-
et, kan Miljøcentrets afgørelse påklages til Miljøklagenævnet af den til 
hvem, afgørelsen er stilet, byrådet, Embedslægen, visse organisationer samt 
af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens 
udfald. Eventuelle klager skal indsendes til Miljøcenter Århus, Lyseng Allé 
1, 8270 Højbjerg. Eventuelle klager videresendes af Miljøcentret til Miljø-
klagenævnet. 
 
Tilladelsen vil blive annonceret i Adresseavisen Samsøposten den 21. marts 
2007 og klagefristen udløber den 18. april 2007.  
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er ind-
givet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Miljøklagenævnet har truffet 
afgørelse i sagen, med mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
 
Følgende har modtaget kopi af tilladelsen: 
 
 Samsø Kommune, Samsø Havne 
 Farvandsvæsenet 
 Kystdirektoratet 
 Fiskeridirektoratet 
 Embedslægeinstitutionen 
 Danmarks Naturfredningsforening 
 Danmarks Fiskeriforening 
 Danmarks Sportsfiskerforbund 
 Greenpeace 
 Forbrugerrådet 
 Dansk Ornitologisk Forening 
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 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
 Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere 
 Friluftsrådet 
 Dansk Sejlunion 
 Danmarks Rederiforening 
 Bilfærgernes Rederiforening 
 Miljøstyrelsen 
 Kulturarvsstyrelsen 
 Dansk Fritidsfiskerforbund 
 Dansk Ornitologisk Forening, Århus 
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BILAG 1 Oprensningsområde 
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 BILAG 2 Pejleplan 
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BILAG 3 Klappladsens beliggenhed 
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BILAG 4 Kvalitetssikrinsplan for klapning Ballen 
Havn     

     Er der givet tilladelse efter §27 stk. 2? 

  
Det er en forudsætning for udnyttelse af klaptilladelsen at der er 
givet tilladelse after Miljøbeskyttelseslovens §27 stk. 2. Ja Nej 

    
Dato for afgørel-
sen    

        
    Kontaktperson til Miljøcenter Århus   

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

      Navn Telefon e-mail Telefon e-mail 

  2.1 

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

  2.2 
Udarbejdelse af kvalitets-
sikringsplanen       

  2.3 
Positionering af klapplad-
sen       

  2.4 

Afgrænsning af dybde-
forhold på klappladsen. 
Fastsættelse af mindste 
dybde 11 meter       

  2.5 Udlægning af blåser       

  2.5 

Underretning til Far-
vandsvæsnet og Miljø-
center Århus       

  2.5 Logbogsføring       
  2.5 Udstyr AIS på fartøjet       

  2.5 
Årsopgørelse til Miljøcen-
ter Århus       

        
  Dato      
      Underskrift Underskrift   
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       BILAG 5 Indberetning af klapning for kalenderåret   
  

År   

  

Havn   

Adresse   

    

    

Kontaktperson   

Telefonnummer   

E-mail   

  

Journalnummer 

  
  
  
  

Klapplads 

  
  
  
  

  

Navnet på det firma der har udført opgaven   
  
  

    m³ 
  

tons 

Klappet mængde i    
  
  

    Dybde [m] 
  

Position  

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

      Ø:   

Dato for indberetning:         
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Adresse Miljøcenter Århus, Lyseng alle 1, 8270 Højbjerg. e-mail:  
post@aar.mim.dk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Referencer: 
Ref .1. 
http://www.aaa.dk/aaa/index/serviceomraader/nm/nm-vandmiljoe/nm-
basisanalyse-del-ii-2006.htm.3   
 


