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Klaptilladelse til uddybningsmateriale: Kragenæs Havn.  
 

Naturstyrelsen meddeler hermed en tilladelse til klapning af i alt 1.400m
3
 

uddybningsmateriale fra Kragenæs Havns indsejling1. Indsejlingen ønskes 

udvidet til 14 meter. Klapningen skal foregå på klapplads Ståldybet 

(K_034_01). 

 

 
 Oversigt over opgravningsområdet og den anviste klapplads. 
          

Annonceres den 26. februar 2015 på Naturstyrelsens hjemmeside 

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

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

Klagefristen udløber den 26. marts 2015. 

Tilladelsen er gældende til 1. april 2016. 

                                                 
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 den 27. marts 2015.  Tilladelsen udløber 

den 1. april 2016. 

B. Tilladelsen omfatter klapning af en samlet mængde på 1.400 m
3
 

beregnet til 2837 tons uddybningsmateriale fra indsejlingen til 

Kragenæs Havn jf. bilag 1. Mængden i m³ er angivet som lastemål, 

og mængden i ton er angivet som tørstofmål.  

 

C. Der stilles ikke specifikke vilkår til maksimale koncentrationer af 

forurenende stoffer. 

 

D. Der stilles ikke vilkår til optagningsmetode. 

E. Klapningen må foregå på den tidligere godkendte klapplads ved 

Ståldybet (K_034_01). Klappladsen er afgrænset af følgende 

koordinater, WGS 84 grader, minutter og decimalminutter. 
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F. Der må ikke ske dybdeforringelse på klappladsen til under 10,1 

meter ved middelvandstand (DVR90). 

G. Der stilles ikke vilkår til klapmetode. 

H. Der stilles ikke vilkår til klapperioden.    

I. Klapmaterialet skal fordeles jævnt på den i pkt. E beskrevne 

klapplads og det må ikke indeholde større faste genstande.  

 

1.2 Vilkår for indberetning 

A. 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.  

  

B. Arbejdet skal varsles i Efterretninger for Søfarende . 

Søfartsstyrelsen skal underrettes herom mindst 3 uger forinden via 

E-mail: sfs@dma.dk. Indberetningsskema bilag 3 anvendes til dette 

mailto:sfs@dma.dk
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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.  

 

C. 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. 

 

D. Senest 14 dage efter endt klapning underrettes Naturstyrelsen om 

den klappede mængde i m
3
 og tons, samt om mindste dybde fundet 

på klappladsen og position med anvendt datum herfor. 

Indberetningsskema bilag 3, afsnit B anvendes til dette formål. 

 

E. 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 3, afsnit C anvendes til dette formål. 

 

1.3 Vilkår for tilsyn og kontrol 

F. Klapningens bygherre skal stille søværts transport til rådighed, 

såfremt optagnings- og klapfartøjet ikke på normal vis kan anløbe 

havnen til inspektion. 

G. 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. 

 

H. 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. 
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2. Oplysninger i sagen 

2.1 Baggrund for ansøgningen 

Beskrivelsen fra ansøger 

Kystdirektoratet har d. 15. januar 2015 givet tilladelse til ændring af 

molehoved mv med en række vilkår. Ansøger ønsker en klaptilladelse 

til materiale fra uddybning til ny sejlrende. Uddybningsområdet ligger 

udenfor havnens nuværende moler. Havnens konsulent ORBICON har 

vedlagt analyser af materialet fra indsejlingsområdet fra perioden 

september 2013 til marts 2014. Uddybningsmateriale udgør 1400 m
3
 

bestående af groft grus og sand. Uddybningsområdet, samt områder 

hvor sedimentanalyser er taget er indtegnet på Bilag 1. Der uddybes til 

3 meter.  

2.2 Udtalelser fra høringsparter 

Høring vedrørende uddybningen er sket  i forbindelse med 

Kystdirektoratets anlægssag, samt i forbindelse med ansøgning om 

ekstra mængde til en 5 årig oprensningstilladelse.  Høringssvar afgivet 

til oprensningsansøgningen er anført herunder. 

 

NaturErhvervsstyrelsen 

         Fiskeriinspektorat Øst afd. I Roskilde har flg. Kommentarer: 

         Da mængden er begrænset og materialet anses for at være uforurenet,     

Skønner man ikke, at en mængde i den størrelsesorden vil kunne  

         genere det lokale erhvervsfiskeri. 

 

Fiskeriinspektoratet gør dog opmærksom på, at der fiskes 

erhvervsmæssigt på kanterne af Ståldybet og vi henstiller herfra til at, 

skulle der stå garnstræk på stedet når der klappes, bør fiskerne 

kontaktes før klapning, da de kan få deres redskaber ødelagt af 

klapmaterialer.  

 

          Fiskerens identitet kan fastslås ved et havnekendingsnr. Som oftest  

          står på vageren (eks. NF 251 el. lign.) Fiskeriinspektoratet kan  

          kontaktes, så de kan formidle den videre kontakt til fiskeren, hvis det  

          skulle være nødvendigt. 

 

          Torben Christiansen fra Kragenæs Havn har modtaget kopi af  

          NaturErhvervsstyrelsens bemærkninger og har svaret følgende: 

 

Kragenæs Havn vil få skrevet i ”efterretninger for søfarende” inden 

der klappes på klappladsen i Staaldybet  Med angivelse af forventet 

tidsrum og positioner for klapningen. Klapningen forventes maksimalt 

at tage to dage. 

 

          Naturstyrelsen vurderer, at et varsel i Efterretninger for søfarende vil  

          være tilstrækkeligt varsel for fiskerne.     
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Søfartsstyrelsen  

Søfartsstyrelsen bemærker, at klapningerne skal udføres således, at der 

under og efter klapningerne ikke forekommer dybder mindre end 10,1 

meter ved middelvandstand (DVR90). 

 

Vikingeskibsmuseet 

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.  

 

          

2.3 Naturstyrelsens vurdering 

 

Vurdering af sedimentet 

Materialet, der skal fjernes, er fra uddybning udenfor det nuværende 

havneareal. Materialet består af groft grus og sand. Kemiske analyser 

har vist, at materialerne fra det nuværende indsejlingsområde ikke er 

væsentligt belastet af miljøfarlige stoffer.  

 

Alternativer til klapning 

         Det har ikke været muligt at finde anvendelse for de 1.400 m
3
  

         havbundsmateriale fra uddybning af Kragenæs Havn. Klapning  

         anses derfor for at være den bedste løsning.
 
 

 

Klappladsen 

Klapplads Ståldybet (K_034_01) ligger i den naturlige rende mellem 

Lolland og Fejø på 10-12 meters dybde 1,5 km østnordøst for 

Kragenæs Havn. Den er udlagt som en firkant med hjørnepositioner 

der fremgår af tilladelsens vilkår E. Det forventes, at materialet vil 

spredes efter endt klapning og derefter indgå i den naturlige 

sedimentvandring i området. Klappladsen benyttes pt ikke af andre 

havne end Kragenæs. 

   

Vurdering af klapningen i forhold til Vandplanen 

Af vandplanen for Smålandsfarvandet fremgår det, at målet for 

dybdeudbredelsen af ålegræs er 6,8 meter. Dette mål er endnu ikke 

opfyldt, og det vurderes heller ikke at kunne nås i planperioden. Der er 

desuden konstateret påvirkninger af bunddyr, der kan tilskrives 

forhøjede mængder af miljøfarlige stoffer. Der er derfor øget 

opmærksomhed på at spore kilderne til forurening af dette vandområde 

med miljøfarlige stoffer. 

 

Materialerne fra uddybning af Kragenæs Havn vurderes kun at 

indeholde ganske små mængder af miljøfarlige stoffer, og et 

ubetydeligt indhold af næringssalte. Da der desuden er tale om 
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klapning af relativt små mængder, vurderes det, at der ikke vil ske en 

væsentlig påvirkning af miljøtilstanden i vandet omkring klappladsen.   

 

Natura 2000-områder og habitatdirektivets bilag IV arter  

         Klapningen skal foregå i Ståldybet, der ligger i Natura 2000 området 

         (173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og  

         Hyllekrog-Rødsand) Naturstyrelsen vurderer, at materialerne er    

         tilstrækkeligt rene til, at klapningen ikke vil medføre nogen væsentlig  

påvirkning Natura 2000 området.  

 

Da klapningen kun vil foretages som få transporter til og fra 

klappladsen af en samlet varighed på 2 dage, vil forstyrrelsen som 

følge af klapaktiviteten være forsvindende, i forhold til den øvrige 

trafik i området. Derfor vurderes klapningen ikke at medføre en 

forstyrrelse af områdets fuglelig eller af habitatdirektivets bilag IV 

arter, som i dette tilfælde er marsvin. 

 

Uddybnings- og oprensningsmaterialet klappes i Ståldybet, giver ikke 

anledning til bemærkninger vedr. kumuleret effekt. 

 

Konklusion  
Ved screening af det ansøgte vurderes det, at optagning og klapning af 

materialet ikke kan påvirke miljøet uden for klappladsen, da der er tale 

om små mængder af uforurenede materialer. 

 

Naturstyrelsen vurderer på baggrund heraf, at der kan meddeles 

tilladelse til klapning af de ovenfor beskrevne havbundsmaterialer på 

de nærmere fastsatte vilkår. 

 

 

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 
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 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 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. 

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 

(Vikingeskibsmuseet).  

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. 
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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 

 

        Kragenæs Havn Tochr@lolland.dk 

        Lolland Kommune lolland@lolland.dk  

        Søfartstyrelsen sfs@dma.dk 

        NaturErhvervstyrelsen mail@naturerhverv.dk 

        Vikingeskibsmuseet marinark@vikingeskibsmuseet.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:lmv@danskbyggeri.dk
mailto:ae@aeraadet.dk
mailto:info@flidhavne.dk
mailto:ds@sailing.dk
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BILAG 1 Uddybningsområdet.  

 

 
Uddybningsområdet er indtegnet med rødt. Herunder er med grønt angivet 3 

områder, hvorfra der er taget sedimentprøver.  
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BILAG 2 Klappladsens beliggenhed 

 

 
Klappladsen er indrammet med rødt.  
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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 

 

 

 

 

 

http://www.naturstyrelsen.dk/

