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Vand- og naturområdet 
J.nr. AAR-431-00176 
Ref. CHRAJ 
Dato. 06-09-2012 
 

  
Aarhus Havn 
Mindet 2 . Postboks 130 . 
DK-8100 Aarhus C 
  

 
 
 
KLAPTILLADELSE 
 
Klaptilladelse for Aarhus Havn. 
 
Tilladelsen omfatter:  
Tilladelse til klapning af 60.000 m³ oprensningsmateriale fra Aarhus Havn i 
perioden 4. oktober 2012 – 30. oktober 2013.  
 
Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen 
K_141_01 beliggende i Aarhus Havn. Aarhus Havn 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. 

 
  
Oversigtkort med klapbassin i Aarhus Havn ved Øster Bølgebryder. 
 

Godkendt 

                                                 
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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Christian A. Jensen 

Biolog 
 

 
 

 
 
Annonceres den 6. september.2012 på Naturstyrelsens hjemmeside 
http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Klaptilladelser/. 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen udlø-
ber den 4. oktober 2012. 
Tilladelsen er gældende til og med 30. oktober. 2013, hvorefter den udlø-
ber. 
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1. Vilkår for klaptilladelsen 

1.1 Vilkår for optagning og brugen af klappladsen 
A. Tilladelsen er gældende fra og med 4. oktober 2012. Tilladelsen ud-

løber den 30. oktober 2013. 

B. Tilladelsen omfatter klapning af en samlet mængde på 60.000 m3 
oprensningsmateriale fra Aarhus Havn jf. bilag 1. Mængden i m³ er 
fastmål.  

 
C. Oprensningsmaterialet skal klappes i Aarhus Havns klapbassin, der 

er udlagt til forurenet havnesediment.  
 

D. Der stilles ikke vilkår til oprensningsmetode. Oprensningen skal ud-
føres med start i bassin 3, hvor det mest belastede materiale opren-
ses.  

 
E. Klapningen skal foregå på klappladsen K_141_01 afgrænset af posi-

tionerne (WGS 84), jf. bilag 2: 
 

56°09,226’ N - 10°15,106’ E 
56°09,023’ N - 10°15,307’ E 
56°08,959’ N - 10°15,083’ E 
56°09,126’ N - 10°14,858’ E 

 
F. Der stilles ikke vilkår til optagningsmetoden. 
 
G. Der stilles vilkår til klapmetode. Materialet fra bassin 3 skal klappes 

først og herefter overlejres med det resterende oprensningsmateria-
le.   

 

1.2 Vilkår for indberetning 
H. 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 pla-
cerer ansvaret for overholdelse af de stillede vilkår. Uddelegeres an-
svaret til entreprenøren, der udfører klapningen, skal dette fremgå af 
kvalitetssikringsplanen.   
 
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.  
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I. Hvis arbejdet ønskes varslet i Efterretninger for Søfarende, skal Sø-
fartsstyrelsen underrettes herom mindst 3 uger forinden. Indberet-
ningsskema bilag 4 anvendes til dette formål. Samtidig underrettes 
om arbejdsmetode, anvendt materiel, herunder om der udlægges 
varp og om det forventede påbegyndelsestidspunkt samt om arbej-
dets forventede varighed.  

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

J. Under klapningen skal der føres logbog over positionen for klapnin-
gen af de enkelte laster. Kopi af logbogen skal fremsendes til Natur-
styrelsen Aarhus indenfor 14 dage. 

 
K. Senest 14 dage efter endt klapning underrettes Naturstyrelsen om 

den endeligt klappede mængde i m3. Det angives om mængden er 
fastmål eller lastemål. Indberetningsskema bilag 4, afsnit B anven-
des til dette formål. 
 

L. Senest 1. februar hvert år sendes en samlet opgørelse til Natursty-
relsen med oplysning om den samlede mængde klappet i det fore-
gående kalenderår, angivet i m³ 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 
M. Naturstyrelsen Aarhus varetager tilsynet med oprensning og klap-

ning. Aarhus Havn skal stille søværts transport til rådighed i det om-
fang tilsynet måtte kræve det. 

N. Kopi af tilladelsen skal forefindes på oprensningsfartøjet og klapfar-
tøjet. 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.  

 
O. 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 4 
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.   

 
P. Til kontrol af evt. frigivelse og spredning af miljøfarlige stoffer fra 

klapmaterialet vil denne klapning blive omfattet af det allerede eksi-
sterende kontrolprogram j.fr. Århus Amts klaptilladelse 24. april 2002 
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– 22.maj 2007 med følgende ændring.: Vandprøver til analyse for 
tungmetaller skal filtreres gennem et 0,45µm filter. 

 

2. Oplysninger i sagen 

2.1 Baggrund for ansøgningen 
Aarhus Havn har ansøgt om tilladelse til oprensning og klapning af 
60.000 m³ oprensningsmateriale. Oprensningsmaterialet stammer fra 
en række mindre områder fordelt i en række af havnens bassiner. 
Oprensningen forventes udført i efteråret 2012 og efteråret 2013. Ma-
terialet ønskes klappet i Aarhus Havns klapbassin (Miljøhavn) belig-
gende i forlængelse af Øster Bølgebryder.  

2.2 Udtalelser fra høringsparter 
Aarhus Havns klapbassin er omfattet af tidligere udtalelser fra hø-
ringsparterne: Farvandsvæsenet (nu Søfartsstyrelsen), Fiskeridirekto-
ratet samt Kulturarvstyrelsen. Fiskeridirektoratet og Kulturarvstyrelsen 
har ingen bemærkninger til anvendelsen af klapbassinet. 
Søfartsstyrelsens almindelige vilkår er indarbejdet i vilkårene for tilla-
delsen. 
 

2.3 Naturstyrelsens vurdering 
 
 

Vurdering af sedimentet 
Der er udført kemiske analyser på tre blandingsprøver af det sedi-
ment, der skal oprenses. Analyserne viser, at der generelt er konsta-
teret et forholdsvis højt indhold af kobber og zink bly og TBT se bilag 
5. Klapning af dette materiale skal derfor ske i det beskyttede klap-
bassin i Aarhus Havns Østhavn (klapplads K_141_01). 

 
Alternativer til klapning 
Der er ikke mulighed for nyttiggørelse af oprensningsmaterialet. 
  
Vurdering af klapningen i forhold til lov om miljømål 
Aarhus Havn er beliggende inden for Vandplanområde 1.7 Århus Bugt 
Der findes pt. 5 klappladser inden for vandplanområdet for dumpning 
af oprensningsmaterialer fra 17 havne. På den beskyttede klapplads 
(k_141_01) ved Aarhus Havn modtages havneslam, som er belastet i 
en sådan grad, at det ikke er egnet til klapning på de 4 klappladser, 
som ligger frit på havbunden. 
Målsætningen for kvaliteten i Aarhus Havn er god økologisk- og god 
kemisk tilstand. 
I Aarhus Havn er den kemiske tilstand ikke god mht. kviksølv i fisk og 
hexachlorbenzen for visse fisk i Aarhus Havn. I Aarhus Havn bassiner 
er indholdet af kobber og zink i vandet i perioder over miljøkvalitets-
kravet. 
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Den store tilførsel af kobber og zink og de forhøjede koncentrationer 
målt i Aarhus Havn kan tilskrives brugen af kobber som aktiv stof i 
skibsmaling og zink brugt til anodebeskyttelse. 
 
Området indenfor klapbassinet er påvirket af forhøjede forekomster af 
miljøfarlige stoffer som tilføres via klapmaterialet. 
Klappladsen i Aarhus Havn er afgrænset af positionerne (WGS 84) 
angivet under punkt E, se desuden kortbilag 2. Klappladsen er fysisk 
afgrænset mod Århus Bugt af dækmoler, og indsejlingen sker over en 
undersøisk tærskel, som forhindrer en fysisk spredning af klapmate-
rialet uden for klapbassinet.  
 
 Naturstyrelsen vurderer, at oprensningsmaterialet er sikret mod fysisk 
påvirkning i Aarhus Havns klapbassin, og derfor ikke vil spredes og 
bidrage til øget belastning af området uden for Aarhus Havn. 

 
 

3. Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Tilladelsen vil blive annonceret på Naturstyrelsens hjemmeside 
http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Klaptilladelser/ den 6. 
september 2012. 
 
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 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. Deres klage bedes sendt til Na-
turstyrelsen Aarhus, så vidt muligt elektronisk på aar@nst.dk. 
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Vi sender derefter klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sam-
men med tilladelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlin-
gen af sagen. 
 
Klagen skal være modtaget i Naturstyrelsen Aarhus senest ved kon-
tortids ophør den 4. oktober 2012, der er dagen for klagefristens ud-
løb. 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. 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og for alle andre 
klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndig-
heder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenæv-
net, når nævnet har modtaget klagen fra Naturstyrelsen Aarhus. De 
skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og 
Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Mil-
jøklagenævnet påbegynder behandlingen 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 behandling. Vejledning 
om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-

hæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende kla-

geberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljø-
klagenævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørel-
se er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af 
den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbage-
betales gebyret dog ikke.” 
  

 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der 
er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Natur- og Miljøkla-
genævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre Natur- og Miljø-
klagenævnet bestemmer 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. 
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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 
(Moesgaard 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 indberet-
ning. 
 
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 til-
sigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, her-
under ved besparelse. 

 
 

5. Følgende har modtaget kopi af tilladelsen 
          

Aarhus Havn, att. Jørn Juhl jju@port.aarhus.dk 
          Aarhus Kommune aarhus.kommune@aarhus.dk 

Moesgaard Museum moesgaard@hum.au.dk         
 Søfartstyrelsen sfs@dma.dk 

          NaturErhvervstyrelsen mail@naturerhverv.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@nordic.greenpeace.org 
          Dansk Ornitologisk Forening dof@dof.dk 
          Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 

          Dansk Sejlunion ds@sailing.dk 
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BILAG 1 Oprensningsområdets placering  
 

 
 
 
Det med rødt skraverede areal angiver oprensningsområder i Aarhus Havn. 
Med grønt er angiver sedimentstationer til analyse af tungmetaller mm. Ana-
lysedata repræsentere indholdet opdelt i områderne A, B og C se neden-
stående tabel. 
 

Område 

Garanteret 
vanddybde 

m 

Nuværende 
gennemsnits 

dybde 
Oprensningsdybde 

maksimalt 
Areal   

m² 
Mængde 

m³ 
sum 

Område 

1  10,00  9,93  10,25 2000 640  A 

2  10,00  9,83  10,25 8555 3593  A 

3  10,00  9,70  10,25 618 340  A 

4  10,00  9,64  10,25 1377 840  A 

5  8,00  7,92  8,25 1629 538  5951 

6  10,00  9,81  10,25 565 249  B 

7  13,50  13,29  13,75 15949 7337  B 

7a  13,50  13,41  13,75 2022 687  B 

7b  13,50  13,28  13,75 1094 514  B 

8  13,50  13,27  13,75 785 377  B 

9  13,50  13,36  13,75 3116 1215  10379 



 

 12 

10  13,50  13,08  13,75 22821 15290  C 

11  12,00  10,58  12,25 2533 4230  C 

12  13,50  13,24  13,75 3730 1902  C 

13  13,50  13,18  13,75 4172 2378  C 

14  13,50  13,35  13,75 2645 1058  C 

15  14,00  13,68  14,25 3358 1914  C 

16  14,00  13,78  14,25 70 33  C 

17  14,00  13,86  14,25 232 90  C 

18  14,00  13,84  14,25 2758 1131  C 

19  14,00  13,87  14,25 542 206  C 

20  14,00  13,85  14,25 57 23  C 

21  14,00  13,82  14,25 370 159  C 

22  14,00  13,85  14,25 212 85  C 

23  14,00  13,66  14,25 370 218  C 

24  14,00  13,82  14,25 40983 17623  46340 

Sum           122563 62670  62670 
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BILAG 2 Klappladsens beliggenhed  
 

 
 

Placering (rød signatur) af Aarhus Havn klapbassin (K_141_01) afgræn-
set af positionerne (WGS 84):  

56°09,226’ N - 10°15,106’ E 
56°09,023’ N - 10°15,307’ E 
56°08,959’ N - 10°15,083’ E 
56°09,126’ N - 10°14,858’ E 
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BILAG 3 Kvalitetssikringsplan  
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 ind-
beretning pr. 1. februar for det foregående kalenderår  
 
 
Regnearket er fremsendt elektronisk til havnen. Dette er blot et billede af 
bilaget 
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BILAG 5 Sedimentdata 
Område A B C Samlet mængde A+B´+C
  Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto 
m³ oprensningsmateriale 5951   10379   46340   62670   
t tørstof 3302   3401   34132   40834   
Tørstofindhold i % af vådvægt 43   29   52   124   
Glødetab i % af tørstof 9,2   12   4,2   25,4   
Kobber 290,54 211,26 176,84 77,47 511,98 9,83 979,36 298,56
Nikkel 165,08 101,16 64,61 0,00 324,26 0,00 553,95 101,16
Krom 191,49 91,98 61,21 0,00 409,59 0,00 662,29 91,98
Bly 330,16 161,91 61,21 0,00 300,36 0,00 691,73 161,91
Cadmium 4,29 1,96 1,87 0,00 6,49 0,00 12,65 1,96
Kviksølv 3,63 2,97 0,20 0,00 0,68 0,00 4,52 2,97
Zink 1320,63 885,61 578,12 31,97 1672,47 0,00 3571,22 917,58
TBT* 4,83 4,83 1,08 1,08 0,61 0,61 6,53 6,53
PAH** 2,44 2,44 0,37 0,37 0,00 0,00 2,82 2,82
Bisphenol A 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Nornylphenol 0 0 0 0     0 0,00
Blødgører 0 0 0 0 0 0 0 0,00
PCB*** 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Der er udtaget tre sedimentprøver. Prøverne er analyseret for indhold af 
tungmetaller, TBT, nornylphenol, blødgørere, Bisphenol A og PCB. Oven-
stående tabel viser brutto og netto indholdet (kg) af tungmetaller og or-
ganiske miljøfarlige stoffer i oprensningsmaterialet. Nettobelastningen er 
beregnet som det målte indhold, fratrukket indholdet af stofferne, som fore-
kommer i sediment fra ikke kildebelastede kystnære områder. 


