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KLAPTILLADELSE 
 
Klaptilladelse for uddybningsmateriale Avernakø Havn i forbindelse med 
udbygning af Avernakø Færgeleje. 
 
Tilladelsen omfatter:  
Tilladelse til klapning af i alt 13.000 m³ oprensningsmateriale. Klapningen 
skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende Mads 
Jensens Grund i Det Sydfynske Øhav. Faaborg-Midtfyn Kommune, som har 
ansøgt via Havnecon Consulting ApS, har pligt til at sikre sig at rederiet der 
udfører opgaven overholder vilkårene. 
 
Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 11. 
 
 

 
Angivelse af uddybningsområde (se forklaring af afgrænsning øverst til venstre). 
 
                                                 
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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Klappladsen er afgrænset af hjørnepositionerne (WGS-84): 
 
 54°58,36 N/10°19,13 Ø 
 54°58,36 N/10°19,33 Ø 
 54°58,16 N/10°19,33 Ø 

54°58,16 N/10°19,13 Ø 
 

 
Placering af klappladsen ved Mads Jensens Grund vest  
for Drejø (dybde 21 m). 
 
 

Godkendt 
 

Nikolaj Holmboe 
 

Lotte Knudsen 
 
Tilladelsen annonceres på Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Klaptilladelser
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen 
udløber den 9. februar 2012. Tilladelsen er gældende til og med 29. februar 
2012, hvorefter den udløber. 
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1. Vilkår for klaptilladelsen 

1.1 Vilkår for optagning og brugen af klappladsen 
A. Tilladelsen er gældende fra og med den 9. februar 2012. Tilladelsen 

udløber den 29. februar 2012. 

B. Tilladelsen omfatter klapning af en samlet mængde på 13.000 m3 
svarende til 19.500 tons uddybningsmateriale fra Avernakø Havn. 
Mængden i m³ og tons er fastmål.  

 
C. Da det klappede materiale ikke indeholder koncentrationer af 

forurenende stoffer der afviger fra baggrundsniveauet, stilles der ikke 
specifikke vilkår til maksimale koncentrationer af forurenende stoffer  

 
D. Der stilles ikke vilkår til optagningsmetode. 

E. Klapningen skal foregå på klappladsen beliggende ved Mads Jensens 
Grund i Det Sydfynske Øhav afgrænset af positionerne (WGS 84), jf. 
bilag 2: 

 
  54°58,36 N/10°19,13 Ø 
  54°58,36 N/10°19,33 Ø 
  54°58,16 N/10°19,33 Ø 

54°58,16 N/10°19,13 Ø 
 

F. Der må som følge af klapningen ikke ske dybdeforringelser i 
klapområdet til under 20,5 m ved middelvandstand.  

G. For at begrænse spredning af materialerne bør klapningerne så vidt 
det er muligt foretages vha. splitpram. 

H. Klapning skal foretages inden 1. marts 2012.   

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 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.   
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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 
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: 
frv@frv.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 Odense indenfor 14 dage efter endt klapning. Dette er 
et vilkår som Danmarks Fiskeriforening lægger stor vægt på jf. 
pkt. 2.2. 

 
M. Senest 14 dage efter endt klapning underrettes Søfartsstyrelsen og 

Naturstyrelsen om den endeligt klappede mængde i m3 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 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. Avernakø Færgehavn 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 er ansvarlig for de aktiviteter, som er 
omfattet af denne tilladelse, skal sørge for, at entreprenøren er gjort 
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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 
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 
Miljøkonsekvensvurdering 
Naturstyrelsen Odense vurderer at der ikke er behov for at udarbejde 
en miljøkonsekvensvurdering jf. pkt. 2.3.  

2.2 Udtalelser fra høringsparter 
Naturerhvervstyrelsen  (tidl. Fiskeridirektoratet) 
Naturerhvervstyrelsen har ingen bemærkninger til det ansøgte. Det 
bemærkes at klappladsen normalt benyttes i perioden 1. september - 
15. december efter aftale med Danmarks Fiskeriforening, men ifølge 
Hovedbestyrelsesrepræsentant Allan Buch accepteres brug af pladsen 
indtil og med 29. februar 2012, under forudsætning af dokumentation 
for at materialet ikke lander uden for pladsen (se vilkår 1.2 L). 
 
Søfartsstyrelsen (tidl. Farvandsvæsenet) 
Søfartsstyrelsen kan acceptere brugen af ovennævnte klapplads således 
at der under og efter klapningerne ikke forekommer dybder mindre 
end 20,5 meter ved middelvandstand. Søfartsstyrelsens øvrige 
høringssvar er indarbejdet i vilkårene for tilladelsen.  
 
Kulturarvsstyrelsen 
Langelands Museum har ingen bemærkninger til det ansøgte for så 
vidt angår kulturhistoriske interesser på havbunden. 
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2.3 Naturstyrelsens vurdering 
 
Vurdering af sedimentet 
Der er foretaget undersøgelser af uddybningsmaterialets 
sammensætning, glødetab og tørstof samt analyser af tungmetaller og 
TBT (se bilag 5). Naturstyrelsen Odense vurderer på baggrund heraf, 
at sedimentet overvejende består af sand med et meget lille indhold 
organisk stof (glødetab 1-2 %) samt et lavt indhold af forurenende 
stoffer – alle tungmetaller samt TBT under nedre aktionsniveau. 
 
Kortbilag 1 viser fra hvilket område uddybningen må finde sted. 

 
Alternativer til klapning 
Materialerne fra uddybningen består primært af sand samt delvist af 
tørv og gytje. Materialerne vurderes af ansøger ikke at kunne 
anvendes i de projekterede konstruktioner.  
 

Vurdering af klapningen i forhold til lov om miljømål 
Vandområdet omkring klappladsen er udlagt med en generel 
målsætning. I Fyns Amts basisanalyse for vandområderne er det 
vurderet, at målsætningen ikke er opfyldt som følge af belastning 
med næringssalte. Der findes pt. ikke data til en vurdering af om 
området er påvirket af forhøjede forekomster af miljøfarlige stoffer. 
 
I Miljøministeriet er planer for vand- og naturtilstanden under 
udarbejdelse, og målsætninger heri vil erstatte målsætninger fra 
Landsplandirektivet/regionplanerne.   
 
Naturstyrelsen Odense vurderer, at klapning af de 13.000 m3 
uddybningsmateriale ikke vil bidrage til øget næringsstofbelastning 
og da materialerne ikke er belastet med miljøfarlige stoffer, vil 
klapningen ikke medføre fare for væsentlig forringelse tilstanden i 
området. 
 
Klapning af de sandholdige materialer vurderes ikke, at påvirke 
Natura-2000 området ”Det Sydfynske Øhav” 
 
Sandholdige materialer synker relativt hurtigt til bunds, og 
størstedelen af materialerne forventes derfor at aflejres i klapområdet.   
 
 

Klappladsen 
Klappladsen er afgrænset af positionerne (WGS 84) angivet under 
punkt E, se desuden kortbilag 2. Vanddybden på klappladsen må ikke 
blive mindre end 20,5 m. 
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3. Offentliggørelse og klagevejledning 
 

Tilladelsen vil blive annonceret på Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Klaptilladelser

 
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. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig. Deres klage bedes sendt til 
Naturstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, 
så vidt muligt elektronisk på nst@ode.dk. Vi sender derefter klagen 
videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med tilladelsen og det 
materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.  
 
Se vejledning om klage og gebyr på Natur og Miljøklagenævnets 
hjemmeside: http://www.nmkn.dk/Vejledninger/
 
Klagen skal være modtaget i Naturstyrelsen Odense senest ved 
kontortids ophør den 9. februar 2012, der er dagen for klagefristens 
udløb. Naturstyrelsen Odense underretter straks ansøger om klagen. 
 
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. 
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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. 

   
  Søfartsstyrelsen 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 Kulturarvsstyrelsen. 

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 
 
          Faaborg-Midtfyn Kommune fmk@faaborgmidtfyn.dk 
          Søfartsstyrelsen frv@frv.dk 
          NaturErhvervstyrelsen mail@naturerhverv.dk
          Langelands Museum langelandsmuseum@langelandkommune.dk
          Sundhedsstyrelsen sst@sst.dk  
          Forbrugerrådet fbr@fbr.dk 
          Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 
          Danske Råstoffer ssg@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 
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          Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk 
          Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 
          Dansk Sejlunion ds@sailing.dk 
          Kystdirektoratet kdi@kyst.dk
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BILAG 1 Uddybningsområdets placering  
 
Uddybningsområdets placering ved Avernakø Færgeleje. 

 

 
Angivelse af uddybningsområde (se forklaring af afgrænsning øverst til venstre). 
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BILAG 2 Klappladsens beliggenhed  
 
Klapningen skal foregå på klappladsen beliggende ved Mads Jensens Grund 
i Det Sydfynske Øhav. Klappladsen er afgrænset af hjørnepositionerne 
(WGS-84): 
 
 54°58,36 N/10°19,13 Ø 
 54°58,36 N/10°19,33 Ø 
 54°58,16 N/10°19,33 Ø 

54°58,16 N/10°19,13 Ø 
 

 
Placering af klappladsen ved Mads Jensens Grund vest for Drejø (dybde 21 m). 
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BILAG 3 Kvalitetssikringsplan  
 
Kvalitetssikringsplan er et Excel regneark 
Regnearket er fremsendt elektronisk til ansøger. 
 
Dette er blot et billede af det bilag, der skal udfyldes 
 
 

Bilag 3 -  Kvalitetssikringsplan jf. vilkår J

År Journalnummer 

Havn
Adresse Ansvarlig

Telefonnr./mobil
E-mail

Vilkår i god-
kendelsen:

Aktion: Ansvarlig/-
aktionsperiode:

B

E + F

I

J

K

L

M

N

P

Q

R

S

Underretning af Naturstyrelsen 

Underretning af Søfartsstyrelsen

Vilkår:

Afgrænsning af områder hvorfra der må oprenses og klappes

Positionering af klapplads og sikring af mindstedyde

Sikring mod at klapmaterialet indeholder større faste genstande

Logbog med positioner for de enkelte klapninger

AIS- og GPS udstyr virker

Pejling af klapplads

Underretning til Søfartsstyrelsen og Naturstyrelsen Odense efter klapning

Årsopgørelse til Søfartsstyrelsen og Naturstyrelsen Odense.

Klaptilladelse skal forefindes på klapfartøjet 
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BILAG 4 Indberetning af klapning til Søfartsstyrelsen og 
Naturstyrelsen 
 
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
År              INDBERETNING AF KLAPAKTIVITET Journalnummer

             til Søfartsstyrelsen og Naturstyrelsen Klapplads

Havn
Adresse Afsnit C    Årsindberetning

Efter årsskifte, senest 1. februar
Kontaktperson
Telefonnummer Den totale klappede mængde for hele året.

E-mail Dato for indbertning

Afsnit A    Før opgaven starter
Indberetningn til Naturstyrelsen Odense: 8 dage før at opgaven starter                                                                  Indstilles opgaven i mere end 2 månder, skal en ny indberetning gives.

Indberetning til Søfartsstyrelsen: 3 uger før at opgaven starter** 1. Opgave 2. 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 2 månder, skal en ny indberetning gives.

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

Dato for afslutning af opgaven

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

m³ tons m³ tons

Klappede mængde

Dybde [m] Position Dybde [m] Position 

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

Ø: Ø:

Dato for indberetning:

** Indberetning der kun  har interesse for Søfartsstyrelsen, som skal følge indbretningsfristen på 3 uger
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BILAG 5 Sedimentdata 
 

 
    
Havn Avernakø Færgehavn NB kun indtastning i GULE FELTER

Oprensnings mængde i m³ 13000

Oprensnings mængde i tons tørstof 20084 Klapvejledningen

Målte værdier 
gennemsnit           mg/kg 

tørstof

Baggrundsværdier  for tungmetaller i 
tilsvarende ikke kildebelastet sediment 

med samme glødetab.    (Nedre og Øvre 
95% confidensinterval) a)

Brutto belastning i 
kg

Netto 
belastningen i 

kg

Nedre 
Aktionsniveau 
mg/kg tørstof

Øvre 
aktionsniveau 

mg pr kg 
Tørstof

Kg grænse 
Brutto

Tørstofindhold i % af vådvægt 79,33333333
Glødetab i % af tørstof 1,863333333 1,863333333
Kobber 2,233333333 <0,5 10,4 45 0 20 90 200
Nikkel 2,5 <0,2 6,2 50 0 30 60
Krom 2,1 <1,0 10,3 42 0 50 270
Bly 2,1 <0,2 19,4 42 0 40 200
Cadmium 0,046666667 <0,01 0,49 1 0,00 0,4 2,5
Kviksølv 0,0033 <0,01 0,09 0 0,00 0,25 1
Arsen 1 <1,0 8,35 20 0,00 20 60
Zink 11,16666667 <1,5 56,2 224 0 130 500
TBT* 0,001 0,020 0,020 0,007 0,200 1  
 
ANALYSEDATA
Dato for prøvetagning 29. december 2011
Anelyseresultater af X prøver hvis der anvendes et gennemsnit til beregning af en total mængde. NB altid mg/kg tørstof
station Tørstof % glødetab % kobber nikkel krom bly cadmium

1 85 2,25 1,8 2,00 1,50 1,5 0,04
2 78 1,17 2,5 2,80 2,40 2,5 0,04
3 75 2,17 2,4 2,70 2,40 2,3 0,06
4
5
6
7

Gennemsnit 79,33333333 1,863333333 2,233333333 2,5 2,1 2,1 0,046666667
kviksølv arsen zink TBT*

1 0,0033 1,00 8,80 0,001
2 0,0033 1,00 16,00 0,001
3 0,0033 1,00 8,70 0,001
4
5
6
7

0,0033 1 11,16666667 0,001  
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