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Klaptilladelse til Aalborg Havn A/S.  
 

Naturstyrelsen meddeler hermed en 5-årig tilladelse til klapning af i alt 280.000 m
3
 

oprensningsmateriale fra Aalborg Østhavn, Aalborg Centralhavn og Tunnelbassinet 1. 

Der må maksimalt klappes 150.000m3 om året. Klapningen skal foregå på 

klappladserne og Aalborg Vest (K_156_15) og Aalborg Øst (K_156_16). Ved denne 

tilladelses ikrafttræden bortfalder den gamle klaptilladelse af 10.10 2011 med 

journalnummer NST-431-00220.     

 

 
  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Oversigt over opgravningsområderne og klappladserne. 
          

Annonceres den 09.02 2015 på Naturstyrelsens hjemmeside 

http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Klaptilladelser/.  

Tilladelsen må ikke udnyttes før dagen efter, klagefristen er udløbet. 

Klagefristen udløber den 09.03 2015 kl 16.00. 

Tilladelsen er gældende til og med 10.03 2020. 

                                                 
1
 Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens § 26, jf. bekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009 af lov 

om beskyttelse af havmiljøet. 

http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Klaptilladelser/
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1. Vilkår for klaptilladelsen 

1.1 Vilkår for optagning og brugen af klappladsen 

A. Tilladelsen er gældende fra og med 10.03 2015. Tilladelsen udløber 

den 10.03 2020. 

B. Tilladelsen omfatter klapning af en samlet mængde på 280.000 m
3
 

beregnet til ca. 340.107 tons oprensningsmateriale jf. bilag 1, 2 og 3. 

Mængden i m³ er angivet som fastmål, og mængden i ton er angivet 

som tørstofmål.  

 

C. Der stilles vilkår om at koncentrationerne af stofferne kadmium, 

kobber og TBT ikke må ikke stige i løbet af tilladelsens løbetid i 

forhold til de målinger, der ligger til grund for tilladelsen.  

  

D. Der stilles ikke vilkår til optagningsmetode. 

E. Klapningen må foregå på de godkendte klappladser Aalborg Vest 

(K_156_15) og Aalborg Øst (K_156_16). Klappladserne er 

afgrænset af følgende koordinater, WGS 84 grader, minutter og 

decimalminutter. 

 

Klapplads Aalborg vest er begrænset af linjerne gennem koordinaterne: 

 

1 57003,083817´N 09056,640626´E 

2 57003,031825´N 09056,691084´E 

3 57002,985055´N 09056,426852´E 

4 57002,974205´N 09056,130348´E 

5 57002,976859´N 09056,072055´E 

6 57003.004466´N 09056,074698´E 

7 57003,008482´N 09056,209053´E 

8 57003,034548´N 09056,385360´E 

9 57003,083817´N 09056,640630´E 

 

Klapplads Aalborg øst er begrænset af linjerne gennem koordinaterne: 

 

1 57003,225168´N 09057,198086´E 

2 57003,255881´N 09057,149500´E 

3 57003,191617´N 09056,938556´E 

4 57003,105792´N 09056,723817´E 

5 57003,052090´N 09056,794617´E 

6 57003,172236´N 09057,088393´E 

 

F. Der må ikke som følge af klapning ske dybdeforringelse på 

klappladsen til under 11 meter ved middelvandstand (DVR90). 

G. Af hensyn til minimering af sedimentspild skal klapningen foretages 

med splitpram.   

H. Af hensyn til minimering af effekten i frigivelsen af ammonium fra 

sedimentet under optagning og klapning skal Aalborg i størst mulig 
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omfang udføre arbejdet i perioden 1.oktober-31.marts i 2015. I den 

resterende del af tilladelsens gyldighedsperiode skal arbejdet udføres 

inden for perioden 1.oktober-31.marts. Klapmaterialet skal fordeles 

jævnt på de i pkt. E beskrevne klappladser og det må ikke indeholde 

større faste genstande 

 

1.2 Vilkår for indberetning 

I. Senest 8 dage før klapningen agtes påbegyndt, skal underretning 

herom være Naturstyrelsen i hænde. Indberetningsskema bilag 5, 

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.  

  

J. Hvis arbejdet ønskes varslet i Efterretninger for Søfarende skal 

Søfartsstyrelsen underrettes herom mindst 3 uger forinden. 

Søfartsstyrelsen skal underrettes skriftligt eller via E-mail: 

sfs@dma.dk. Indberetningsskema 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 forventede varighed.  

 

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

indsendes.  

 

K. Under klapningen skal der føres logbog over positionen for 

klapningen af de enkelte laster. Kopi af logbog skal opbevares hos 

havnen mindst et år efter endt klapning, så den kan fremsendes til 

Naturstyrelsen på anmodning herom. 

 

L. Senest 14 dage efter endt klapning underrettes Naturstyrelsen om 

den klappede mængde i m3 og tons fordelt på hvert af de 3 

havneområder Centralhavnen (zone A, B, C D), Østhavnen (zone J, 

L, M, N, O) og området omkring Tunnelbassinet (zone G, F, I). Der 

skal ligeledes underrettes om hvilken af de 2 klappladser  

mængderne er klappet på samt mindstedybde fundet på 

klappladserne og position med anvendt datum herfor. 

Indberetningsskema bilag 5, afsnit B anvendes til dette formål 

 

M. Senest 1. februar hvert år til og med året efter klaptilladelsens udløb 

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 5, afsnit C anvendes til dette formål. 

 

mailto:sfs@dma.dk
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1.3 Vilkår for tilsyn og kontrol 

N. Klapningens bygherre skal stille søværts transport til rådighed, 

såfremt optagnings- og klapfartøjet ikke på normal vis kan anløbe 

havnen til inspektion. 

O. Kopi af tilladelsen skal forefindes på oprensnings-

/uddybningsfartøjet 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. 

 

P. 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 5 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 

Beskrivelsen fra ansøger 

Aalborg Havn ønsker at oprense nogle områder langs kajanlæggene i 

Aalborg Havn som løbende sander til. Tilsandingen besværliggør den 

almindelige drift af havnen og vil forhindre Aalborg havn i at deltage 

som vært i events som Tall Ship Race som det er planlagt for 2015. 

Naturstyrelsen har derfor modtaget en ansøgning fra Aalborg Havn 

A/S om tilladelse til at bortskaffe de aflejrede sedimenter ved klapning 

på de nært liggende klappladser Aalborg Vest (K_156_15) og Aalborg 

Øst (K_156_16).  Det estimeres at der maksimalt vil være er behov for 

klapning af 280.000m
3
 materiale i fastmål for at genoprette dybden i 

havnen. I forbindelse med de kemiske analyser af sedimenterne er 

opgravningsområderne blevet underinddelt i 14 zoner. De forventede 

opgravningsmængder fordeler sig på zonerne som vist herunder jf. 

bilag 1, 2 og 3.  
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Vestlige Centralhavn: 

Zone A: 5.000 m³ 

Zone B: 40.000 m³ 

Zone C: 20.000 m³ 

Zone D: 35.000 m³ 

 

Østlige Centralhavn og Tunnelbassin  

Zone F: 10.500 m³ 

Zone G: 10.500 m³ 

Zone I: 1.000 m³ 

 

Østhavnen: 

Zone J: 45.000 m³ 

Zone L: 55.000 m³ 

Zone M: 25.000 m³ 

Zone N: 25.000 m³ 

Zone O: 5.000 m³ 

 

I alt samlet tilladte mængde: 280.000m³ 

 

2.2 Udtalelser fra høringsparter 

NaturErhvervstyrelsen 

          NaturErhvervstyrelsen, har ingen bemærkninger til ansøgningen. 

 

          Søfartsstyrelsen  

Søfartsstyrelsen har meddelt, at klapningerne skal udføres således, at 

der under og efter klapningerne ikke forekommer dybder mindre end 

11 meter ved middelvandstand (DVR90). 

 

Kystmuseet 

Kystmuseet, har ikke svaret inden for fristen.  

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. 

 

         Aalborg Kommune 

         Aalborg Kommune, har ingen bemærkninger til ansøgningen. 

  



 

 7 

2.3 Naturstyrelsens vurdering 

 

Vurdering af sedimentet 

Materialet, der skal fjernes fra Aalborg Centralhavn, består af 

gytjeholdigt sand. Der er foretaget kemiske analyser af materialerne 

fra alle opgravningsområder i 2015 efter en prøvetagningsplan 

udarbejdet af Naturstyrelsen. Prøvetagningsplanen opdeler 

opgravningsområderne i 14 zoner som er blevet analyseret hver for sig. 

2 af disse, zone E og zone H viste sig at indeholde TBT-

koncentrationer på henholdsvis 190 og 200 µg/kg TS. Et så højt TBT 

indhold kræver en særlig redegørelse for konsekvenserne af 

klapningen, hvilket ikke har været muligt inden for tidsrammerne af 

dette projekt.  

 

Tørstoffet i materialerne spænder fra 24,3 %, hvilket er lavt, til 65,8 %, 

som kan betegnes som moderat. Glødetabet i materialerne spænder fra 

4,48 %, som er moderat, til 12,8 % , som må betegnes som højt.  

Analyseresultater fra 2015 viser, at der er et forhøjet indhold af 5 

forskellige miljøfarlige stoffer i sedimenterne. Der er overskridelser af 

Naturstyrelsens nedre aktionsværdi  for bly, cadmium, kobber, 

kviksølv og TBT.  

 

Zone E og zone H adskiller sig markant fra de øvrige zoner ved at de 

har et stærkt forhøjet indhold af TBT svarende til ca. 28 gange nedre 

aktionsværdi som er 7 µg/kg Ts. Det er desuden kun i disse 2 zoner, at 

der er overskridelser af nedreaktionsniveau på de to tungmetaller bly 

og Kviksølv. Med undtagelse af zone J er det også kun zone E og zone 

H, der har overskridelser af nedre aktionsniveau for kobber.  

 

Især de høje TBT værdier er problematiske. Det vil kræve særlig 

dokumentation fra Aalborg Havn at påvise, at klapninger fra disser to 

zoner ikke vil være miljømæssigt problematisk. Zone E og H er derfor 

ikke omfattet af denne tilladelse. 

  

For de resterende zoner er overskridelserne af nedre aktionsværdi for 

kobber, cadmium og TBT så små, at de vurderes at være uden 

betydning for klapningen.  

 

I 2011 blev der fortaget en analyse af indholdet af kvælstof (N) og 

fosfor (P) i sedimenterne i Aalborg Havn. Undersøgelsen viste, at der, 

under forudsætning af at alt N og P opløses under opgravning og 

klapning af 40.000m
3
, vil blive frigjort de mængder af N og P, som 

står anført i skemaet herunder.  

 

Da oprensningsområderne og tørstof og glødetab er på samme niveau 

som ved undersøgelsen i 2011, kan det antages, at det procentvise 

indhold af næringsstoffer også er sammenligneligt. Så ved at gange 

værdierne med en faktor 7 kan den maximale frigivelse ved kapning af 

280.000m3 estimeres. På samme måde kan et estimat af den 

maksimale årlige mængde beregnes. Rambøll har tidligere vurderet for 
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Aalborg Havn, at det højst vil være 10-20 % af sedimentet, der reelt 

kommer i suspension under klapningen, hvilket reducerer mængden til 

en maksimal årlig suspension af næringsstoffer på 2.127 kg N og 22 kg 

P.      

 

Naturstyrelsen vurderer at klapningen på de to klappladserne i 

Centralhavnen ikke vil ændre belastningen med tungmetaller og TBT 

da området allerede er påvirket af havneaktivitet. 

 

Frigivelse i kg 
 

 
Total N NH4 NO3 NO" Total P 

 
 Ved klapning af 40.000m3 
 

   2.836 
 

  2.681 
 

    183 
 

      48 
 

        29 
 

 
  Ved klapning af 280.000m3  
  hvor alt sediment 
suspenderes 

 
19.852 

 
18.767 

 
1.281 

 
336 

 
203 

 
  Ved klapning af 150.000m3 

 
10.635 

 
10.054 

 
686 

 
180 

 
109 

 

   
  Ved klapning af 150.000m3 
  med Rambølls spildfaktor 
på 20 % 

 
    
   2.127 
 

 
 

2.010 

 
       
      137 

 
 

       36 

 
         
        22 
 

 

 

Alternativer til klapning 

Materialerne vurderes ikke at være særligt velegnede til 

nyttiggørelsesformål på grund af det lave tørstofindhold. Aalborg 

Havn A/S har ikke kendskab til nyttiggørelsesformål i nærheden af 

opgravningsområderne.  

   

         Klappladserne 

Klappladserne Aalborg vest (K_156_15) og Aalborg Øst (K_156_16) 

har tidligere været anvendt og udgør fordybninger i havbunden. de 

ligger i Langerak mellem Aalborg og Nørresundby i et område hvor 

vanddybden er 13-17 meter. De er afgrænset af positionerne (WGS 84) 

angivet under punkt E. Søfartsstyrelsen har påpeget at vanddybden 

som følge af klapning ikke må blive mindre end 11 meter. Det 

vurderes, at klapmaterialet i størst mulig omfang vil falde samlet til 

bunden, når klapningen foretages med splitpram. Derved begrænses 

uklarheder i vandfasen bedst muligt. 

              

Miljømål 

Ifølge basisanalysen til Vandplan 1har den østlige del af Limfjorden en 

”Ringe tilstand. Miljømålet for økologisk tilstand er i vandplanen 

fastsat ud fra dybdegrænsen for udbredelsen af ålegræs. I Limfjorden 

er målet for ålegræs 4,1. Dette mål vurderes ikke at kunne opfyldes for 

planperioden. Årsagen til den manglende målopfyldelse skyldes 

altovervejende udledninger fra land. 
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Ålegræssets udbredelse er hovedsageligt bestemt af tilgængeligheden 

af lys og dermed af vandets klarhed. Planteplankton er med til at gøre 

vandet uklart, og derfor er det hensigtsmæssigt at sikre, at færrest 

mulige næringsstoffer, herunder ammonium, afgives til Limfjorden i 

den periode, hvor lyset giver mulighed for vækst af planteplankton.  

 

Den samlede udledning af kvælstof til Limfjorden er opgjort til 8.674 

tons N pr år. Tilførslen af kvælstof til Langerak alene, var i 2001-2005 

omkring 1700 tN/år. Belastningen fra klapningen vil udgøre 

2127kg/år. 

 

Naturstyrelsen vurderer, at påvirkningen af ammonium som følge af 

klapning minimereres bedst muligt med vilkår til håndtering samt til 

perioden, hvori der klappes. Der stilles derfor vilkår om brug af 

splitpram for at sænke suspensionen af klapmaterialet og om at der kun 

må klappes i perioden april til september for at minimere udskygning 

af bundvegetation. Med sidstnævnte vilkår minimeres risikoen 

desuden også for iltsvind i forbindelse med klapningen.     
 

Indholdet af TBT i de data, som ligger til grund for ansøgningen, 

viser, at indholdet ligger mellem klapvejledningens nedre og øvre 

aktionsniveau, og med et gennemsnitligt indhold på 14,5 TBT µg/ kg 

tørstof, hvilket er et markant fald i forhold til tidligere analyser. 

Baggrundsniveauet i Langerak var i 2010 var 5-7 µg TBT pr. kg 

tørstof. TBT- niveauet vurderes at være indenfor det tilladelelige 

niveau for klapning under de givne vilkår. 

 

Kobberkoncentrationerne er faldet siden sidste tilladelse, og er nu på 

niveau med nedre aktionsniveau.  

 

For cadmium er de højeste målte koncentrationer i de seneste 

analyser på 0,52 mg/kg. Der er således kun tale om en mindre 

overskridelse af nedre aktionsværdi og det vurderes derfor, at 

cadmium heller ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger i 

forbindelse med klapningen. 

 

Det vurderes, at det klappede materiale, som ikke opløses under 

optagningen og klapningen, på kort sigt vil forblive i de fordybninger, 

som er på klappladserne, for så gradvist at genindgå i den naturlige 

sedimentvandring i Langerak.   

 

Naturstyrelsen vurdere samlet, at der ikke sker en væsentlig 

forringelse af miljøtilstanden omkring klappladserne i Aalborg Havn 

som følge af klapningen og at den ikke vil være til hinder for 

målopfyldelsen. 

 

 

Natura 2000-områder og habitatdirektivets bilag IV arter 

Opgravningsområderne og klappladerne ligger henholdsvis 4,5 km og 

6 km fra det nærmeste Natura2000-område 15 (Nibe Bredning, 
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Halvkær Ådal og Sønderup Ådal ). Da strømmen altovervejende er 

østgående vurderes det at denne afstand er for stor, til at klapningen vil 

kunne påvirke Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag. Det 

vurderes desuden, at selv om den vestlige del af Kattegat er habitat- og 

Natura2000-område vil resuspensionen af kvælstof som følge af 

klapningen være marginal i forhold til de øvrige kilder.  

 

 

Konklusion  
Naturstyrelsen vurderer, at en tilladelse til at klappe de 280.000 m

3
 

uddybningsmateriale fra de indtegnede områder i Aalborg Havn på de 

ansøgte klappladser vil være acceptabel på de nærmere fastsatte vilkår 

i henhold til gældende lovgivning og vejledninger herom. 

 

 

3. Offentliggørelse og klagevejledning 

Tilladelsen vil blive annonceret på Naturstyrelsens hjemmeside.  

 

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 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. 

 

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på 

forsiden af 

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. 
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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. 

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.  

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.    
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5. Følgende har modtaget kopi af tilladelsen 

         
        Mette Schmidt ms@aalborghavn.dk 

        Aalborg Kommune aalborg@aalborg.dk 

        Moesgård Museum moesgaard@moesmus.dk  

        Søfartsstyrelsen sfs@dma.dk 

        NaturErhvervstyrelsen Fiskeri@naturerhverv.dk 

        Kystdirektoratet kdi@kyst.dk 

        Sundhedsstyrelsen sst@sst.dk 

        Forbrugerrådet fbr@fbr.dk 

        Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 

        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 

mailto:kdi@kyst.dk
mailto:sst@sst.dk
mailto:fbr@fbr.dk
mailto:lmv@danskbyggeri.dk
mailto:ae@aeraadet.dk
mailto:info@flidhavne.dk
mailto:ds@sailing.dk
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BILAG 1 Opgravningsområderne i Centralhavnen.  

 

Opgravningsområderne er indtegnet med gult. 
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BILAG 2 Opgravningsområderne i Centralhavnen og Tunnelbassinet. 

 

Opgravningsområderne er indtegnet med grønt. 

 

Bemærk denne tilladelse ikke gælder zone E og H. 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

 15 

BILAG 3 Opgravningsområderne i Aalborg Østhavn 

 

Opgravningsområderne er indtegnet med grønt. 
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Bilag 4 klappladsernes beliggenhed 

 

Klappladserne er indtegnet med rødt 
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BILAG 5 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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             INDBERETNING AF KLAPAKTIVITET

            Naturstyrelsen

År Journalnummer

Klapplads

Havn

Adresse Afsnit C        Årsindberetning

Efter årsskifte, senest 1. februar

Kontaktperson m³ tons

Telefonnummer Den totale klappede mængde for hele året.

E-mail Dato for indberetning

Afsnit A                      Før opgaven starter

Indberetning til Naturstyrelsen: Senest 8 dage før at opgaven starter                                                                   Indstilles opgaven i mere end 3 måneder, skal der indsendes en ny indberetning

Indberetning til Søfatrsstyrelsen: 4 uger før at opgaven starter** 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 tons m³ tons

Klappet mængde

Dybde [m] Position Dybde [m] Position Dybde [m] Position 

Mindste dybde fundet på klappladsen med tilhørende position Datum:VGS84 * N: N: N:

Ø: Ø: Ø:

Dato for indberetning:

** Indberetning kun  hvis der fjernes bøjer eller at arbejdet skal varsles i efterretning for søfarende. Her er indbretningsfristen på 4 uger. *dybden er uændret

Regnearket opdateres løbende og enhver ny opdatering sendes til: Naturstyrelsen    nst@nst.dk

http://www.naturstyrelsen.dk/
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BILAG 6 Analyseresultater 

Tallene markeret med gult befinder sig mellem nedre og ovre aktionsniveau. 

 

 
 

Mængde 

i m3 

Tørstof % 

 

Glødetab % 

 

Pb 

mg/kg 

Cd 

mg/kg 

Cr 

mg/kg 

Cu 

mg/kg 

Ni 

mg/kg 

Zn 

mg/kg 

Hg 

mg/kg 

As 

mg/kg 

 
 

TBT 
µg/kg 

Ts 

 

PAH   Sum 

Zone: A  
 

5.000 
38.8 7.41 9.6 0.20 9.8 7.3 8.9 35 0.046 5.3 16 Ikke påvist 

Zone: B  
 

40.000 
27.9 10.8 12.0 0.50 14.4 9.1 12.2 44 0.048 8.3 2.6 Ikke påvist 

Zone: C  
 

20.000 
42.0 6.38 10.3 0.23 10.1 7.1 9.2 35 0.041 4.8 6.2 Ikke påvist 

Zone: D  
 

35.000 
41.1 6.71 9.9 0.23 10.0 6.9 16.0 34 0.041 4.9 4.8 Ikke påvist 

Zone: E  
 

1.500 
56.4 4.94 63.4 0.31 14.4 37.8 8.4 110 0.56 6.5 190 0.9 

Zone: F  
 

10.500 
24.3 12.8 18.6 0.46 17.8 14.9 15.2 110 0.11 9.7 24 Ikke påvist 

Zone: G  
 

10.500 
25.1 12.3 19.3 0.46 19.0 14.0 15.9 93 0.098 10.2 27 Ikke påvist 

Zone: H  
 

1.500 
63.6 4.48 44.5 0.39 12.1 59.0 11.6 110 0.39 5.0 200 1.1 

Zone: I  
 

1.000 
65.8 6.62 27.3 0.25 19.6 15.2 29.4 54.5 0.032 5.2 2.6 Ikke påvist 

Zone: J  
 

45.000 
35.1 8.71 14.2 0.52 15.3 24.4 12.5 62 0.062 7.5 24 Ikke påvist 

Zone: L  
 

55.000 
31.5 10.0 14.6 0.46 14.2 12.1 13.7 61 0.064 7.9 16 Ikke påvist 

Zone: M  
 

25.000 
44.2 5.85 11.2 0.26 11.0 11.0 10.0 58 0.049 4.9 20 Ikke påvist 

Zone: N  
 

25.000 
26.8 11.5 17.1 0.48 16.0 14.6 14.0 70 0.093 9.4 19 Ikke påvist 

Zone: O  
 

5.000 
37.4 7.99 13.0 0.34 13.0 10.5 11.1 48 0.059 6.0 16 Ikke påvist 

 

 

 

 

 

 

 


