Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro

Vandplaner og havmiljø
J.nr. NST-4311-00094
Ref. Jabro
Den 9. februar 2015

Att.: Per Højriis Vedsted/Tove T Olsen
Mailadr.: forsyning@jammerbugt.dk
CVR nr. 29189439

KLAPTILLADELSE TIL SEJLRENDEN TIL
ATTRUP LYSTBÅDEHAVN
Tilladelsen omfatter:
Naturstyrelsen giver hermed Jammerbugt Kommune en 5- årig tilladelse til at
klappe i alt 15.000 m³ oprensningsmateriale fra sejlrenden til Attrup
Lystbådehavn.
Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på den eksisterende Haverslev
klapplads K_156_09. Jammerbugt Kommune har pligt til at sikre sig, at rederiet,
der udfører opgaven, overholder vilkårene.
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Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 .

Oversigtskort over havnen og den anviste klapplads.

Annonceres på Naturstyrelsens hjemmeside den 9. februar 2015.
Klagefristen udløber den 9. marts 2015.
Tilladelsen er gældende indtil 1. marts 2020.
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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. marts 2015. Tilladelsen udløber
den 1. marts 2020.
B. Tilladelsen omfatter klapning af 15.000 m3 lastemål oprensningsmateriale
sejlrenden til Attrup Lystbådehavn over en 5- årig periode. Omregnet til
vægt, svarer det til samlet 30.400 tons angivet som tørstofmål.
C. Der stilles ikke vilkår til optagningsmetode.
D. Klapningen skal foregå på Haverslev klapplads K_156_09 beliggende i
Limfjorden sydvest for Haverslev Havn afgrænset af positionerne (WGS
84), jf. bilag 2:
57° 01,555´N
57° 01,555´N
57° 01,468´N
57° 01,468´N

09° 23,975´E
09° 24,153´E
09° 23,975´E
09° 24,152´E

Der må som følge af klapningen ikke ske dybdeforringelser i klapområdet
til under 2,5 meter i forhold til middelvandstand (DVR-90).
E. Der stilles ikke vilkår til klapmetode.
F. Der stilles ikke vilkår til klapperioden.
G. Klapmaterialet skal spredes jævnt på den i pkt. D beskrevne klapplads og
må ikke indeholde større faste genstande.

1.2 Vilkår for indberetning
F. Senest 8 dage før klapningen agtes påbegyndt, skal underretning herom
være Naturstyrelsen i hænde. Indberetningsskema bilag 3, afsnit A
anvendes til dette formål.
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.
G. Hvis arbejdet ønskes varslet i Efterretninger for Søfarende skal
Søfartsstyrelsen underrettes herom mindst 4 uger forinden. Dette skal ske
via E-mail: sfs@dma.dk. Indberetningsskema bilag 3 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 tre måneder, skal ny underretning
indsendes.
H. Under klapningen skal der føres logbog over positionen for klapningen af
de enkelte laster. Kopi af logbog skal gemmes i hele klaptilladelsens
gyldighedsperiode og fremsendes på opfordring til Naturstyrelsen
indenfor 14 dage efter en endt klapperiode.
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I.

Senest 14 dage efter endt klapning skal havnen underrette Naturstyrelsen
om den endeligt klappede mængde i m3, samt om mindste dybde fundet på
klappladsen og position med anvendt datum herfor. Indberetningsskema
bilag 3, afsnit B anvendes til dette formål.

J.

Senest 1. februar hvert år indtil 2021 sendes en samlet opgørelse til
Naturstyrelsen med oplysning om den samlede mængde klappet i det
foregående kalenderår, angivet i m³ som lastemål jf. punkt B.
Indberetning skal også ske, selvom der ikke er foretaget klapning.
Indberetningsskema bilag 3, afsnit C anvendes til dette formål.

1.3 Vilkår for tilsyn og kontrol
K. Jammerbugt Kommune skal stille søværts transport til rådighed, såfremt
optagnings- og klapfartøjet ikke på normal vis kan anløbe havnen til
inspektion.
L. 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.
M. 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 3 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
Sejlrenden til Attrup Havn sander gradvist til med sand fra den omgivende
havbund. Der er derfor behov for en årlig oprensning for at vedligeholde
havnelodsens dybdeangivelser. Havnen har ansøgt om tilladelse til at klappe
3.000 m3 årligt. Samlet over 5 år har de derfor brug for en tilladelse til at
klappe 15.000 m3.
Miljøkonsekvensvurdering
Attrup Havn ligger i Natura et 2000 område med habitatområde 15, (Nibe
Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal) og Fuglebeskyttelsesområde nr. 1
(Ulvedybet og Nibe Bredning).
Naturstyrelsen Aarhus lavede i 2011 en konsekvensvurdering for oprensning
af sejlrenden i forbindelse med den forrige klaptilladelse til samme formål.
Naturstyrelsen vurderer, at konklusionerne fra den konsekvensvurdering
også gælder for nærværende sag. Af konklusionen fra rapporten kan man
læse følgende:
Samlet set vurderes påvirkningen på områdets fugle og naturtypen 1160 –
”lavvandede bugter og vige” af en oprensning for indsejlingen til Attrup
Lystbådehavn og efterfølgende klapning af materialet på klappladsen ved
Haverslev Lystbådehavn udenfor Natura 2000 området for værende lokal,
kortvarig og uden betydning for udpegningsgrundlaget.
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Denne vurdering blev foretaget på baggrund af en tilladelse til klapning af
årligt 1.900 m3 oprensningsmateriale.
En klapning af 3000 m3/år, som denne tilladelse vedrører, vurderes stadig
at være ubetydelig. Der er tale om pulse af uklart vand 6 – 8 gange pr dag i
2-3 dage. Vandet vil nå at blive klart mellem hver klapning. Denne
påvirkning vurderes ikke at have en negativ effekt på planternes vækst, og
heller ikke på de fugle, der fouragerer i området.
Knopsvane, lysbuget knortegås, pibeand, krikand, taffeland, hvinand, toppet
skallesluger og blishøne kan kortvarigt blive forstyrret, men alternative
fouragerings- og rasteområder findes i umiddelbar nærhed, hvorfor
påvirkningen skønnes at være uden betydning på bestandsniveau.

2.2 Udtalelser fra høringsparter
Natur Erhvervsstyrelsen
NaturErhvervstyrelsen har i vurderingen af den planlagte klaptilladelse bl.a.
har haft sagen til høring hos Danmarks Fiskeriforening. De har ikke
modtaget bemærkninger og har derfor ikke yderligere at tilføje.
Søfartsstyrelsen
Søfartsstyrelsen ser intet sejladssikkerhedsmæssigt til hinder for at tillade
den ansøgte mængde klappet.
De anmoder om at følgende vilkår indgår i en eventuel tilladelse:
Der må som følge af klapningen ikke ske dybdeforringelser i klapområdet til
under 2,5 meter i forhold til middelvandstand (DVR-90).
Kulturstyrelsen
Kystmuseet Bangsbo har svaret, at de ikke har kommentarer til
ansøgningen.
Ansøger bør dog være opmærksom på Museumslovens § 29h stk.1, ifølge
hvilken, fund af spor af fortidsminder eller vrag gjort under anlægsarbejde
straks skal anmeldes til Kulturstyrelsen og arbejdet standes.

2.3 Naturstyrelsens Vurdering
Tidligere oprensninger
Sejlrenden har gennem en længere årrække jævnligt været oprenset, og
materialet har været klappet på samme klapplads, som denne tilladelse
gælder for.
Vurdering af sedimentet
Da der er tale om sand fra en sejlrende, der jævnligt oprenses, vurderer
Naturstyrelsen, at der er tale om uforurenet sand fra omgivelserne til
havnen. Der er derfor ikke bedt om analyser af materialet.
Alternativer til klapning:
Materialet vurderes som potentielt egnet til nyttiggørelsesformål, da der er
tale om uforurenet sand. Hverken kommunen eller Naturstyrelsen har
imidlertid kendskab til projekter i nærheden af havnen, hvor der er brug for
det pågældende materiale.
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Vurdering af klapningen i forhold til Vandplanen
Af vandplanen for Limfjorden fremgår det, at målet for dybdeudbredelsen af
ålegræs er 4,1 meter. Dette mål er endnu ikke opfyldt, og det vurderes heller
ikke at kunne nås i planperioden.
Klapfartøjet skal foretage ca 15 sejladser for at klappe de 3.000 m3
sediment, som tilladelsen rummer. Med 6-8 sejladser pr dag kan den
samlede oprensningsmængde være klappet på 2-3 arbejdsdage. Den lille,
sedimentsky, som hver af disse udtømninger vil medføre, vurderes hverken
at kunne påvirke dyr eller planter. På selve klappladsen vil der kortvarigt
kunne ske en lokal påvirkningen af bunddyrene, men der vil hurtigt kunne
ske en genindvandring af disse dyr. Klappladsen ligger på en vanddybde,
hvor lysforholdene burde tillade ålegræs at vokse. Der er imidlertid tale om
en strømrende med stor sedimentaflejring, der naturligt afholder ålegræs fra
at indvandre. De kortvarige påvirkninger fra klapning vurderes derfor ikke
at udgøre den afgørende faktor for områdets mulighed for at etablere
ålegræsbede lokalt.
Klappladsen
Klappladsen ligger i en strømrende omkring 500 m fra kysten. Klappladsens
positioner fremgår af vilkår D. Vanddybden på klappladsen må ikke blive
lavere end mere end 2,5 meter. Klapmaterialet vurderes ikke at blive
liggende på klappladsen. Der er derfor heller ikke grund til at antage, at
klapninger fra Attrup Havn skal regnes med i forhold til betragtninger om
kumulerede effekter i forhold til klapning fra den nærliggende Haverslev
Havn, som også årligt benytter klappladsen til klapning af meget små
mængder.
Den samlede vurdering er, at en tilladelse til at klappe maksimalt 15.000 m3
sand fra sejlrenden til Attrup Havn over en periode på 5 år 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
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 Landsdækkende foreninger og organisationer der efter deres vedtægter har
til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører
sådanne interesser.
Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Klageportalen
ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges på www.borger.dk eller
www.virk.dk som normalt, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem
Klageportalen til Naturstyrelsen, der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i
Klageportalen. Når man klager, skal der betales et gebyr på kr. 500. Gebyret
betales med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal
som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen,
hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende
en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i
sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og
Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan
imødekommes.
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.
Søfartsstyrelsen kan kræve området søopmålt efter endt klapning.
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
Aalborg Kommune aalborg@aalborg.dk
Søfartsstyrelsen sfs@dma.dk
Naturerhvervsstyrelsen. mail@Naturerhverv.dk
Kulturstyrelsen info@strandingsmuseet.dk
Sundhedsstyrelsen sst@sst.dk
Forbrugerrådet fbr@fbr.dk
Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk
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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.dk@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,
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BILAG 2 Klappladsens beliggenhed

Kort over placeringen af klapplads K_156_09.

57° 01,555´N
57° 01,555´N
57° 01,468´N
57° 01,468´N

09° 23,975´E
09° 24,153´E
09° 23,975´E
09° 24,152´E

Der må som følge af klapningen ikke ske dybdeforringelser i klapområdet til under
2,5 meter i forhold til middelvandstand (DVR-90).
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BILAG 3 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. Dette er blot et billede af bilaget. Det
rigtige indberetningsskema kan hentes på Naturstyrelsens hjemmeside:
http://www.naturstyrelsen.dk

BILAG 3

INDBERETNING AF KLAPAKTIVITET
Naturstyrelsen

År

Journalnummer
Klapplads

Havn
Adresse

Afsnit C

Årsindberetning

Efter årsskifte, senest 1. februar
Kontaktperson
Telefonnummer
E-mail
Afsnit A

m³

tons

Den totale klappede mængde for hele året.
Dato for indberetning

Før opgaven starter

Indberetning til Naturstyrelsen: Senest 8 dage før at opgaven starter
Indberetning til Søfatrsstyrelsen: 4 uger før at opgaven starter**

Indstilles opgaven i mere end 3 måneder, skal der indsendes en ny indberetning
1. Opgave

2. Opgave

3. 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 3 måneder, skal der indsendes en ny indberetning

Indberetning 14 dage efter opgaven er afsluttet

1. Opgave

2. Opgave

3. Opgave

Dato for afslutning af opgaven
Dato for reetablering af afmærkninger, hvis de har været inddraget/flyttet**
m³

tons

m³

Position

Dybde [m]

tons

m³

Position

Dybde [m]

tons

Klappet mængde
Dybde [m]
Mindste dybde fundet på klappladsen med tilhørende position Datum:VGS84

*

Position

N:

N:

N:

Ø:

Ø:

Ø:

Dato for indberetning:
** Indberetning k un hvis der fjernes bøjer eller at arbejdet skal varsles i efterretning for søfarende. Her er indbretningsfristen på 4 uger.

Regnearket opdateres løbende og enhver ny opdatering sendes til:

Naturstyrelsen

*dybden er uændret

nst@nst.dk
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