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KLAPTILLADELSE 
 
Klaptilladelse for: Hanstholm Havn v/Kystdirektoratet (KDI). 
 
Tilladelsen omfatter:  
Tilladelse til klapning af 700.000 m³ oprensningsmateriale (pejle m³) i perio-
den 12. april 2013 til og med 12. april 2018.  
Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen 
K_161_03 beliggende øst for Hanstholm Havn. Kystdirektoratet 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 .  

 
 

Godkendt 

 
Christian A. Jensen 

                                                 
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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Biolog 
 
Annonceres den 14. marts 2013 på Naturstyrelsens hjemmeside 
http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Klaptilladelser/. 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen udlø-
ber den 11. april 2013. 
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1. Vilkår for godkendelsen 

1.1 Vilkår for brugen af klappladsen 
A. Naturstyrelsen meddeler herved en femårig tilladelse til klapning af i 

alt 700.000 m3 oprensningsmateriale (pejle m3) fra indsejlingen og 
Forhavnen til Hanstholm Havn jfr. Bilag 1. 
Tilladelsen er gældende fra og med 12. april 2013 til og med 12. april 
2018. 

 
B. Kystdirektoratet skal udarbejde en kvalitetssikringsplan, der do-

kumenterer, at de stillede vilkår overholdes. Denne kvalitetssikrings-
plan skal indsendes til Naturstyrelsen inden oprensning igangsættes. 
Forslag til kvalitetssikringsplan findes i bilag 4. Såfremt der i perio-
den sker ændringer i ansvarsfordelingen fremsendes en opdatering af 
planen. 

 
C. Klapningen skal foregå på klappladsen beliggende øst for Hanstholm 

afgrænset af positionerne (UTM zone 32 euref 89), kortbilag 1: 
 

   Easting  Northing 
pkt 1  477385,33 6333190,47
pkt 2  477375,97 6331989,83
pkt 3  477989,44 6331960,06
pkt 4  478478,49 6331786
pkt 5  479622,33 6331221,33
pkt 6  481041,27 6330859,35
pkt 7  481086,33 6333180,67
pkt 8  479265,35 6333180,1
pkt 9  479024,94 6332955,36
pkt 10  478476,14 6332835,15
pkt 11  477911,68 6332929,22
pkt 12  477540,58 6333190,56

UTM zone 32 euref 89    
 

Klapmaterialet må ikke indeholde større faste genstande. Der må som 
følge af klapningen ikke ske dybdeforringelser til dybder mindre en 
6,00 meter til middelspringstidslavvande (MLWS – søkortets dybde-
angivelse), svarende til 5,85 meter ved middelvandstand (DVR-90). 
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D. 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. 

 
E. KDI skal forud for klapning orientere Hanstholm Havn om planen for 

udnyttelsen af klappladsen i klaptilladelsens løbetid. Naturstyrelsen, 
skal modtage en kopi af denne underretning inden klapningen foreta-
ges. 

 

1.2 Vilkår for indberetning 
F. Senest 8 dage før klapningen agtes påbegyndt, skal underretning her-

om være Naturstyrelsen i hænde. Indberetningsskema bilag 4, afsnit 
A anvendes til dette formål. Samtidig med underretningen skal hav-
nen indsende en udfyldt kvalitetssikringsplan, jf. bilag 4, der placerer 
ansvaret for overholdelse af de stillede vilkår. Uddelegeres ansvaret 
til entreprenøren, der udfører klapningen, skal dette fremgå af kvali-
tetssikringsplanen.   

 
G. Hvis der sker ændringer i forhold til det indberettede, skal Natursty-

relsen straks underrettes herom. 
Afbrydes klapningen i mere end tre måneder, skal der indgives ny 
underretning.  
Hvis arbejdet ønskes varslet i Efterretninger for Søfarende skal Sø-
fartsstyrelsen underrettes herom mindst 3 uger forinden. Søfartssty-
relsen skal underrettes skriftligt eller via E-mail: sfs@dma.dk. Indbe-
retningsskema bilag 5 anvendes til dette formål. Samtidig underrettes 
om arbejdsmetode, anvendt materiel, herunder om der udlægges varp 
og om det forventede påbegyndelsestidspunkt samt om arbejdets for-
ventede varighed.  

 
Hvis arbejdet stoppes i mere end 2 måneder, skal ny underretning 
indsendes.  
 

H. Under klapningen skal positionen for klapningen af de enkelte laster 
registres. KDI skal efter anmodning fra Naturstyrelsen fremsende en 
endelig opgørelse for de enkelte laster med positioner og mængder.  

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

endeligt klappede mængde i m3 og tons, samt om mindste dybde fun-
det på klappladsen og position med anvendt datum herfor. Indberet-
ningsskema bilag 5, afsnit B anvendes til dette formål. 
 

J. Senest 1. februar hvert år sendes en samlet opgørelse til Naturstyrel-
sen med oplysning om den samlede mængde klappet i det foregående 
kalenderår, angivet i m³ og tons som fastmål eller lastemål jf. punkt 
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B. Indberetning skal også ske selvom, der ikke er foretaget klapning. 
Indberetningsskema bilag 5, afsnit C anvendes til dette formål. 

 

1.3 Vilkår for tilsyn og kontrol 
K. KDI aftaler med Naturstyrelsen, hvorledes søværts transport frem-

skaffes, såfremt optagnings- og klapfartøjet ikke på normal vis kan 
anløbe havnen til inspektion. 

L. Kopi af tilladelsen skal forefindes på oprensnings- 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 4. 
 

 
M. De fartøjer, der udfører opgravningen og klapningen, skal være ud-

styret 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 
5 afsnit A. AIS-udstyret skal til enhver tid være tændt, så længe op-
gravningen og klapningen udføres. Såfremt der sker nedbrud af AIS-
udstyret skal opgravningen / klapningen standses og Naturstyrelsen 
underrettes.  

 
 

N. KDI skal inden for tilladelsen løbetid foretage kontrolmålinger af op-
rensningsmaterialets indhold af de forurenende stoffer. Undersøgel-
serne svarende til stationerne anvendt i ansøgningen, skal udføres i 
årene 2015 og 2017 og resultaterne skal foreligge enden oprensnin-
gen foretages. Forslag til prøvetagningsplan skal fremsendes til Na-
turstyrelsen senest 14 dage før prøvetagningen. 
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2 Oplysninger i sagen 

2.1 Baggrund for ansøgningen 
Kystdirektoratet ansøger om en klaptilladelse for indsejlingen og For-
havnen til Hanstholm Havn. Dette gøres i henhold til bekendtgørelse 
nr. 32 af 7. januar 2011 om dumpning af optaget havbundsmateriale. 
Kystdirektoratet søger om tilladelse til at klappe 700.000 m3 (pejleku-
bikmeter) over 5 år. Materialet er sand der transporteres forbi Hanst-
holm Havn (se nedenfor for nærmere beskrivelse). Kystdirektoratet har 
tidligere haft en 5-årig klaptilladelse også er på 700.000m3. Tilladel-
sen udløb 1. marts 2013. 
På bilag 1 ses oprensningsområdet. Oprensningen i dette område fore-
tages med traditionel sandsuger. 
Der søges om anlæggelse af en ny klapplads (tabel 1), som det ses på 
bilag 2. Ved at klappe materialet her får kysten øst for Hanstholm mere 
gavn af det oprensede materiale (se nedenfor for nærmere beskrivelse).  
Placeringen af den nye klapplads har af Kystdirektoratet været sendt i 
”forhøring” hos Søfartsstyrelsen, Hanstholm Havn og Hanstholm Fi-
skeriforening. Kystdirektoratet har oplyses, at Hanstholm Fiskerifor-
ening tilslutter sig Hanstholm Havn høringssvar. 
Ideen med den nye klapplads er, at den skal kunne bruges før og efter 
Hanstholm Havns planlagte udvidelse, uden at sejlafstanden bliver 
unødvendig stor og det klappede materiale kan være til mere gavn for 
kysten end det er i dag. Dvs. inden udvidelsen kan den vestlige del af 
klappladsen benyttes, når udvidelsen er sket vil man kunne rykke 
klapningerne længere mod øst, så gener for indsejlingssektoren kan 
imødekommes. Kystdirektoratet ønsker at anvendelsen af klappladsen 
bliver så fleksibel, at der ikke forekommer gener for indsejlingssekto-
ren ved klapninger i den vestlige del. 
Konstatering af gener fra klapningerne kan evt. afklares ved opmålin-
ger af klappladsen og nærområdet. 
 
 

  Easting Northing 
pkt 1 477385,33 6333190,47
pkt 2 477375,97 6331989,83
pkt 3 477989,44 6331960,06
pkt 4 478478,49 6331786 
pkt 5 479622,33 6331221,33
pkt 6 481041,27 6330859,35
pkt 7 481086,33 6333180,67
pkt 8 479265,35 6333180,1 
pkt 9 479024,94 6332955,36
pkt 10 478476,14 6332835,15
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pkt 11 477911,68 6332929,22
pkt 12 477540,58 6333190,56

 
Tabel. Koordinater på ny klapplads. UTM zone 32 Euref89. 
 
Sediment og strømforhold ud for Hanstholm Havn samt bundforholde-
ne ved den nye klapplads er vurderet af Kystdirektoratet: 
Kysten ved Hanstholm er en udligningskyst, der er karakteriseret af fa-
ste punkter, mellem hvilke der er dannet sand- og ralkyster. Hanstholm 
Havn er beliggende på et af de mest markante kystfremspring, dannet 
af kalkformationer. 
Der passere i dag omkring ½ million m3 sand forbi havnen(DHI). 
Kystdirektoratet har i 2001 beregnet den gennemsnitlige netto sedi-
menttransport mod NØ til 400.000 m3/år. 
Den naturlige besejlingsdybde, d.v.s. den dybde, der under ugunstige 
tilsandingsforhold vil være midt i eller uden for indsejlingen, når der 
ikke foretages oprensning, er ca. 8,0 m. Endvidere er det sådan, at den 
naturlige besejlingsdybde i den østlige del af indsejlingen er lidt min-
dre. De ovenfor anførte vanddybder er minimumsværdier, hvorfor den 
virkelige besejlingsdybde set over en længere tidsperiode vil være om-
kring 0,5 m større. 
Strøm kan inddeles i den egentlige havstrøm og den kystparallelle bøl-
gestrøm, som dannes i bølgernes brydningszone. Under storm fås kraf-
tig havstrøm i forbindelse med vandstandsændringer og forskelle i ba-
rometrisk tryk mellem havområder. Tidevandsstrømmen er af mindre 
betydning under storm, men det betyder meget for f.eks. sediment-
transporten om tidevandsstrømmen forøger strømmen med 0,5 m/s el-
ler reducere strømmen med 0,5 m/s. 
Som hovedregel gælder for havstrømmen ud for Hanstholm, at vinde 
mellem W og S giver E - gående strøm, og vinde mellem E og N giver 
W – gående strøm. Den hyppigste strømretning er således E - gående. 
For bølgestrømmen gælder, at vinde mellem W og S giver NE - gåen-
de bølge strøm, og vinde mellem NNE og E giver W - gående bølge-
strøm. Bølgestrømmen varierer i profilet; de største hastigheder optræ-
der på revlerne. Kombinationen af ovenstående hav- og bølgestrømme 
giver anledning til følgende skønnede resulterende strømforhold om-
kring Hanstholm.: Vestlige storme: Den kombinerede hav- og bølge-
strøm langs kysten koncentreres i indsejlingen, hvor der lokalt er 
skønnet at kunne forekomme hastigheder på op til ca. 7 knob. Den år-
lige sandtransport forbi Hanstholm variere meget, men som følge af 
havnens udformning og placering, aflejres der i indsejlingen og For-
havnen i gennemsnit kun ca. 100.000 m³ pr år. 
Hanstholm Havn fungerer i princippet som en høfde og alt det sand der 
fanges vest og syd for havnen eller oprenses i indsejlingen og Forhav-
nen mangler øst for havnen. Derfor vil erosionen være større eller af-
lejringen være mindre øst for Hanstholm Havn, end hvis Hanstholm 
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Havn ikke var blevet bygget. På grund af store naturlige variationer i 
erosion og aflejring og på grund af målenøjagtighed kan den skadelige 
påvirkning fra en havn normalt kun påvises tæt på havnen. 
Hvis det sand, der oprenses, nyttiggøres eller klappes på dybt vand vil 
det mangle øst for havnen. Hvis sandet derimod klappes på lavt vand ~ 
under 10 m øst for havnen vil sandet straks indgå i den normale sedi-
menttransport og forhindre eller nedsætte erosion af området hvor det 
klappes. Hvis sandet klappes på lavt vand vil afvigelser fra ligevægts-
profilet meget hurtigt udjævnes og sandet transporteres mod kystlinjen. 
Hvis sandet placeres på dybt vand vil det hovedsageligt blive transpor-
teret med strømmen mod øst og det vil ikke gavne kysten umiddelbart 
øst for havnen, hvor behovet er størst. 
Forholdet mellem langstransport og tværtransport på dybt vand er un-
dersøgt af DHI for et område umiddelbart nord for Thorsminde (se 
Fig. 1). Figuren viser at langstransporten dominere på vanddybder over 
15 m mens tværtransporten dominere på dybder under 10 m. Det 
skønnes at forholdet mellem langstransport og tværtransport vil være 
det samme ved Hanstholm. 
 
Klappladsens nuværende bundforhold, sand eller kridt i området for 
klappladsen 
Ud fra Kystdirektoratets vestkystlinjer, der er pejlinger af kystprofilet, 
er der lavet en analyse af, hvad havbunden på den nye klapplads består 
af. De nævnte linjer er vedhæftet ansøgningen. 
Når bunden består af kridt er ændringerne af bunden meget små og 
mindre end målenøjagtigheden. I linje 1560, der ligger syd for Hirts-
hals, ses en tydelig kridtbund i afstanden fra 4000 m til 5000 m. De 
ændringer der ses skyldes hovedsagelig måleunøjagtighed og ændring 
i opmålingsudstyr og databehandling. Linje 1560 er medtaget for at vi-
se hvordan man kan se kridt i vestkystlinjerne. I linjerne gennem den 
nye klapplads linje 2890, 2900,3010,3010,3020 og 3030 ses store vari-
ationer i dybden og da den nyeste måling fra 2009 kun sjælden er den 
linje, der viser den største dybde består bunden af sand da kridt ikke 
kan aflejres på bunden. 
For at nedsætte læsideerosionen, der forårsages af Hanstholm Havn fo-
reslås det at flytte den eksisterende klapplads til området der betegnes 
ny klapplads. 

 
Kystdirektoratet har udtaget bundprøver fra indsejlingen og forhavnen 
i december 2012. Prøvetagningsprogram er aftalt med Naturstyrelsen 
Århus. Men det kan oplyses at for station 1, 3, 4 og 5 er der analyse for 
tørstof, glødetab og kornstørrelsesfordeling. På station 3, 4 og 5 laves 
der også metalanalyser og på stations 4 og 5 laves der TBT analyse. 
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2.2 Udtalelser fra høringsparter 
NaturErhvervsstyrelsen 
Med henvisning til Deres brev af 28. januar 2013 - j. nr. NST-431-
00345 - angående ansøgning fra Kystdirektoratet om tilladelse til klap-
ning af oprensningsmateriale fra indsejlingen og forhavnen, skal jeg 
oplyse, at - for så vidt angår etablering af ny klapplads ved Hanstholm 
-  NaturErhvervstyrelsen enig i de synspnkter, som er fremsat af 
Hanstholm Havn og Hanstholm Fiskeriforening i forbindelse med 
Kystdirektoratets forhøring. 
 
NaturErhverstyrelsen har ikke yderligere at føje til sagen. 
 
Søfartsstyrelsen 
Søfartsstyrelsen har intet at indvende mod placeringen af den nye klap-
plads. 
 Søfartsstyrelsen skal, af hensyn til sejladssikkerheden, anmode om, at 
der ikke klappes til dybder mindre end 6,00 meter til mid-
delspringstidslavvande (MLWS – søkortets dybdeangivelse), svarende 
til 5,85 meter ved middelvandstand (DVR-90). 
   
Vi skal anmode om, at blive underrettet såfremt den nye klapplads 
godkendes således, at vi kan bringe meddelelse om denne i Efterret-
ninger for Søfarende, og pladsen kan blive udsat i søkortet. 
 
 
Kulturavsstyrelsen v/Bangsbo Museum 
 
Bangsbo Museum har ikke fremsendt bemærkninger til det ansøgte for 
så vidt angår kulturhistoriske interesser på havbunden. Det skal dog 
pointeres, at i forbindelse med oprensning må der ikke foretages op-
gravning som medfører, at der uddybes i dybde eller plan udenfor tid-
ligere oprensede områder. 
 
Hanstholm Havn v/Peter Nymann 
Hansholm Havn har til Kystdirektoratet udtalt: 
Klappladsen. skal kunne bruges før og efter Hanstholm Havns udvi-
delse, uden at sejlafstanden bliver unødvendig stor og at det klappede 
materiale kan være til mere gavn for kysten end det er i dag. Dvs. in-
den udvidelsen kan den vestlige del af klappladsen benyttes, når udvi-
delsen er sket vil man kunne rykke klapninger længere mod øst, så ge-
ner for indsejlingssektoren kan imødekommes. Men anvendelsen af 
klappladsen skulle gerne være så fleksibel at forekommer der ikke 
gener for indsejlingssektoren ved klapninger i den vestlige del, ja så 
kan man fortsætte her. 
Konstatering af gener fra klapningerne kan evt. afklares ved opmålin-
ger af klappladsen og nærområdet. 



   

 11 

 

2.3 Naturstyrelsens vurdering 
 

Tidligere oprensninger 
Miljøcenter Århus meddelte i 2007 Kystdirektoratet en 5-årig tilla-
delse til klapning af 700.000 m³ oprensningsmateriale fra sejlrenden 
og Forhavnen. Materialet blev klappet på den tidligere anvendte 
klapplads nord-vest for Hanstholm. 
 
 

Vurdering af sedimentet 
  Sedimentanalyserne viser, at materialet fra sejlrenden er sand i frak-
tionen 0,1 – 1 mm med et tørstofindhold omkring 70 % og et orga-
nisk indhold på 2 %. 
Tungmetalindholdet er undersøgt på to stationer fra Forhavnen. En 
sammenligning af det målte indhold med tilsvarende baggrundssedi-
ment (samme tørstof og glødetab) viser, at oprensningsmaterialet ik-
ke er belastet. (se bilag 3). Da sediment altid vil have et vist indhold 
af tungmetaller vil der brutto, men ikke netto blive tilført tungmetal-
ler til klappladsen. 

 
 
Klappladsen 

Klappladsen K_161_03 er afgrænset af positionerne (UTM zone 32 
Euref89) angivet under  tilladelsens punkt E, se desuden bilag 2. 
 
Søfartsstyrelsen har af hensyn til sejladssikkerheden sat grænse for 
mindstedybden på klappladsen til 6,00 meter til mid-
delspringstidslavvande (MLWS – søkortets dybdeangivelse), svaren-
de til 5,85 meter ved middelvandstand (DVR-90).. 
 

Alternativer til klapning 
I det omfang materialet kan anvendes til kystfodring eller på anden 
måde kan nyttiggøres, skal Kystdirektoratet søge at fremme et sådan 
formål. 
 

Vandplanmål 
Ifølge lov om miljømål skal forringelse af tilstanden i alle overflade-
vandområder forebygges, og der må ikke ske en øget direkte eller in-
direkte forurening af overfladevand. 
Ifølge udkast til vandplan 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak er må-
let for området, hvori klappladsen og oprensningsområdet er belig-
gende, godt økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Den økologi-
ske tilstand gælder ud til 1-sømilgrænsen, mens den kemiske tilstand 
gælder ud til 12-sømilgrænsen. 
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God kemisk tilstand er opfyldt, når miljøkvalitetskravene i gældende 
bekendtgørelse ”om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til 
udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer og havet” er op-
fyldt. 
Miljømålet for økologisk tilstand er i udkast til vandplan for Skager-
rak og Vesterhavet alene fastsat ud fra klorofyl til en koncentration 
på maksimalt 4µg/l. 
 
Vandplanernes retningslinjer med betydning for meddelelse af 
klaptilladelser er følgende: 
Retningslinje 47: 
I forbindelse med klapning skal det sikres, at det opgravede sediment 
ikke giver anledning til forurening af havet. 
 
Retningslinje 51: 
Den relevante tilladelsesmyndighed kan udlægge aktivitetszoner, 
omkring havne, sejlrender og klappladser. Det kan accepteres, at 
vandplanens miljømål om god økologisk og kemisk tilstand ikke bli-
ver opfyldt inden for en aktivitetszone. 
 
I vandområdet 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak er den nuværende 
miljøtilstand klassificeret og området forventes ikke at nå målopfyl-
delse i 2015. 
 

 
Natura 2000-områder og habitatdirektivets bilag IV arter 
 
Oprensningsområdet og klappladsen, ligger ikke indenfor eller i nærheden af 
et marint Natura 2000-område. Området er ikke udpeget som særligt vigtigt 
område for Bilag IV arten marsvin (DMU rapport nr. 657). 
 
Konklusion  
Vandplan mål 
Sedimentet fra oprensningsområdet består af sand med et lavt indhold af or-
ganisk materiale. Materialet indeholder ikke forhøjede koncentrationer af 
tungmetaller og koncentrationen af TBT ligger under klapvejledningens ned-
re aktionsniveau. Klappladsen er beliggende i et meget strømfyldt og bølge-
påvirket område. Det vurderes, at det klappede materiale vil indgå i den na-
turlige materialevandring i området. Det vurderes at oprensning og klapnin-
gen ikke vil påvirke målsætningen negativt. 

 
Naturstyrelsen vurdere på baggrund heraf at der kan meddeles tilladelse til 
klapning af optaget havbundsmateriale på nærmere fastsatte vilkår. 
 

3. Offentliggørelse og klagevejledning 
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Tilladelsen vil blive annonceret på Naturstyrelsens hjemmeside 
http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Klaptilladelser/ den 
Indtast dato. 
 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og 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 sådan-
ne 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 så-
danne interesser. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig. Deres klage bedes sendt til Naturstyrel-
sen Aarhus, 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. 
 
Klagen skal være modtaget i Naturstyrelsen Aarhus senest kl. 16.00 den xx 
2013, der er dagen for klagefristens udløb. Naturstyrelsen Aarhus underretter 
straks ansøger om klagen. 

 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og for alle andre klagere, herun-
der virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Naturstyrelsen Århus. De skal benytte denne 
opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modta-
ger ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder be-
handlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den 
anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 



   

 14 

behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljø-
klagenævnets 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 klageberet-

tigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets 
kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er for-
længelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er 
medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ik-
ke.” 
  
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er ind-
givet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Natur- og Miljøklagenævnet 
har truffet afgørelse i sagen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet be-
stemmer andet. 

 

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

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 (Bangsbo Museum). 

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 for-
sætlig eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er voldt 
skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor eller opnået eller tilsigtet en øko-
nomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelse. 
 
 

5. Følgende har modtaget kopi af tilladelsen 
 
 Thisted Kommune   thistedkommune@thisted.dk  
Søfartstyrelsen sfs@dma.dk 
NaturErhvervstyrelsen mail@naturerhverv.dk 
Bangsbo Museum :bangsbo@bangsbo-museum.dk 
Sundhedsstyrelsen sst@sst.dk 
Forbrugerrådet fbr@fbr.dk 
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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@nordic.greenpeace.org 
Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk 
Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 
Dansk Sejlunion ds@sailing.dk 
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BILAG 1 Oprensningsområdets placering  
 

 
 
Oprensningsområdet Hanstholm Havn indsejling og Forhavn 
 
Oprensningsområdet er området inden for det med sort afgrænsede område. 
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BILAG 2 Klappladsens placering 
 
 

 
Placering af ny klapplads K_161_03  
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BILAG 3 Sedimentdata 
 

 
Sedimentanalyser fra indsejling, forhavn og klapplads til Hanstholm Havn 
 

 
Placering af sedimentstationer 2012. 
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BILAG 4 Kvalitetssikringsplan 
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BILAG 5 Indberetning af klapning for kalenderåret 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


