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KLAPTILLADELSE FOR ASNÆS OLIETERMINAL 
 
En 2-årig tilladelse til klapning af i alt 91.000 m³ oprensnings- og uddyb-
ningsmateriale der skal optages i forbindelse med renovering af Asnæs 
Olieterminal. 
 
Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 11  
Asnæs Olieterminal har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven, 
overholder vilkårene. 
 

 
Oversigtskort over havnen og den anviste klapplads. 

 
Tilladelsen annonceres den 16. juni 2015 på Naturstyrelsens hjemmeside  
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet.  
Klagefristen udløber den 14. juli 2015 kl 16.00. 
Tilladelsen er gældende til og med den 1. juli 2017. 

                                                
1 Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens § 26, jf.lov bekendtgørelse nr. 963 af 3.juli 2013 af 

lov om beskyttelse af havmiljøet. 
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1. Vilkår for klaptilladelsen 

1.1 Vilkår for optagning og brugen af klappladsen 

A. Tilladelsen er gældende fra og med 15. juli 2015 Tilladelsen udlø-
ber den 1. juli 2017. 

B. Tilladelsen omfatter klapning af følgende mængder: 
 
Renoveringsarbejdet: 
29.000 m3 oprensningsmaterialer svarende til 14.000 tons og  
62.000 m3 uddybningsmaterialer svarende til 30.000 tons. 
 
Mængden i m³ beregnes som fastmål og vægten er regnet som 
tons tørstof.  

 
C. Tilladelsen omfatter tilladelse til klapning af materiale, som maksi-

malt må indeholde følgende koncentrationer og mængder af foru-
renende stoffer:  

 

Stof Maks. koncentration 
mg/kg tørstof 

nettotilførsel i kg  

Kobber (Cu) 37 60 

TBT (Tributyltin) 0,072 0,6 

 
D. Der stilles ikke vilkår til optagningsmetode. 

E. Klapningen skal foregå på klappladsen beliggende syd for Asnæs 
afgrænset af positionerne (WGS 84), jf. bilag 2: 

 

55°38,970' N 10°51,510' E 

55°38,920' N 10°52,030' E 

55°38,500' N 10°52,210' E 

55°38,440' N 10°51,710' E 

 
 

F. Der må som følge af klapningen ikke ske dybdeforringelser i klap-
området til under 19 m.  

G. Klapningen skal foretages fra et fartøj med klap- eller splitbund el-
ler via et rørsystem, der fører materialet til bunden, før det frigives.  

Der må højest klappes 3 gange pr døgn med et klapfartøj der kan 
rumme højest 400 m3 i lasten, svarende til 1200 m3/døgn. 

H. Klapmaterialet skal spredes jævnt på den i pkt. E beskrevne klap-
plads og må ikke indeholde større faste genstande.  
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1.2 Vilkår for indberetning 

 

I. 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 Natursty-
relsen 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 Sø-

fartsstyrelsen underrettes herom mindst 4 uger forinden. Dette skal 
ske via E-mail: sfs@dma.dk. Indberetningsskema bilag 3 anven-
des til dette formål. Samtidig underrettes om arbejdsmetode, an-
vendt materiel, herunder om der udlægges varp og om det forven-
tede påbegyndelsestidspunkt samt om arbejdets forventede varig-
hed. Hvis arbejdet stoppes i mere end tre måneder, skal ny under-
retning indsendes.  

 
K. Under klapningen skal der føres logbog over positionen for klap-

ningen 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. 

 
L. Senest 14 dage efter endt klapning skal havnen underrette Natur-

styrelsen om den endeligt klappede mængde i m3, samt om mind-
ste dybde fundet på klappladsen og position med anvendt datum 
herfor. Indberetningsskema bilag 3, afsnit B anvendes til dette for-
mål. 

 
M. Senest 1. februar hvert år indtil 2018 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 

N. Inter Terminals AOT ApS 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 oprensningsfartøjet og klap-
fartøjet. Den person, som for havnen er ansvarlig for de aktiviteter, 
som er omfattet af denne tilladelse, skal sørge for, at entreprenø-
ren er gjort bekendt med tilladelsens vilkår jf. bilag 3. 
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P. De fartøjer, der udfører opgravningen og klapningen, skal være 
udstyret med elektronisk positioneringsudstyr, hvor positionen lø-
bende 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 opgravningen og klapningen udføres. Såfremt der sker 
nedbrud af AIS-udstyret skal opgravningen / klapningen standses 
og Naturstyrelsen underrettes.  

 
Q. Senest ½ år efter afslutning af renoveringsarbejdet, skal der ske 

en orienterende opmåling af klappladsen og de nære omgivelser til 
klappladsen. Asnæs Olieterminal skal fremsende et forslag til må-
leplan til godkendelse i Naturstyrelsen senest 8 dage inden opmå-
lingen påbegyndes. 
 

2. Oplysninger i sagen 

2.1 Baggrund for ansøgningen 

Til genetablering og forbedring af besejlingsforholdene ud for Inter 
Terminals kajanlæg ved Asnæsværket, ønskes en oprensning og ud-
dybning af tre områder/bassiner (se bilag 1). Samlet set omfatter op-
gravningen maks. 91.000 m3 sediment. 

 
Rambøll, som er rådgiver for havnen, har anslået, at der som følge af 
dette arbejde bliver behov for at optage i alt 91.000 m3 havbundsma-
teriale, ca. 1/3 fra oprensningsområde og ca. 2/3 fra uddybningsom-
råder.  
 
I beregning af nettotilførslen af kobber og TBT lægges til grund, at det 
kun er den tredjedel, der stammer fra oprensningsmaterialet, der bi-
drager med værdier over baggrundsniveau. Desuden lægges til 
grund, at 1/3 af oprensningmaterialet stammer fra område O jf bilag 1.  
 
Miljøkonsekvensvurdering 
Materialet er finkornet med et forhøjet indhold af organisk materiale og 
et lettere forhøjet indhold af kobber og TBT i forhold til baggrundsni-
veau i danske farvande.  
 
Kalundborg Fjord er et Natura 2000 område, og der er tale om optag-
ning og klapning af relativt store mængder. Naturstyrelsen har tidlige-
re bedt om en redegørelse for spredning af materialer i forbindelse 
med et lignende gravearbejde i området ved Kalundborg Havn. En 
modelberegning af det mulige påvirkningsområde har vist, at spred-
ningen ikke vil medføre påvirkninger ind i Natura 2000 området.   
 
Spildet i forbindelse med klapningen er modelleret med 2 forskellige 
spredningsmodeller. Dels en modellering af den mulige spredning af 
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eventuelt spild i overfladelaget og dels en model af det materiale der 
spredes langs bunden. Begge modeller viser, at spildkoncentrationer 
af mulig betydning for miljøet ligger langt fra Natura 2000 området. 
Derfor vurderer Naturstyrelsen, at det med tilstrækkelig sikkerhed kan 
afgøres, at der ikke sker påvirkninger af Natura 2000 områderne som 
følge af klapningen. 

 

2.2 Udtalelser fra høringsparter 

 
Naturerhvervsstyrelsen 
Mængden der skal klappes er rimelig stor, beregninger i projektet vi-
ser dog, at det er begrænset hvor meget sedimentspild der bliver 
spredt rundt i nærområdet. I fiskerierhvervet er man normalt bekymret 
for div. Sedimentfaner der skal sprede sig i nærområdet, da disse fa-
ner kan påvirke fiskeriet. 
 
Fiskeriinspektorat øst, mener dog ikke, at klapningen vil få konse-
kvenser for det lokale erhvervsfiskeri, idet der klappes på en godkendt 
plads, som er kendt af de lokale fiskere. 
 
Søfartsstyrelsen 
Søfartsstyrelsen kan acceptere brugen af ovennævnte klapplads med 
en mindste vanddybde på 19 meter. Søfartsstyrelsens høringssvar er 
indarbejdet i vilkårene for tilladelsen.  
 
Kulturstyrelsen 
Den del af høringssagen som omhandler bortskaffelse, klapningen 
sydvest for Asnæs, har Kulturstyrelsen intet at bemærke til. Derimod 
kan der være grund til at formode, at der findes kulturlevn i de bund-
sedimenter som ønskes bortskaffet. 
 
Kulturstyrelsen anmoder derfor om, at Kystdirektoratet i forbindelse 
med uddybningstilladelsen stiller vilkår om en marinarkæologisk for-
undersøgelse for delområder, hvor der uddybes i hidtil urørt havbund 
(efter det oplyste primært det smalle vestligste af områderne skitseret 
på nedenstående figur). En forundersøgelses omfang og art aftales 
mellem bygherre, Kulturstyrelsen og museet. 
 
Da denne undersøgelse således reguleres via kystdirektoratets ud-
dybningstilladelse forudsætter Naturstyrelsen, at der sker en afklaring 
heraf inden uddybningsarbejdet påbegyndes. 
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2.3 Naturstyrelsens vurdering 

 
Tidligere oprensninger 
Asnæsværkets Havn har en gældende tilladelse til at oprense 6.500 
m3 materiale fra stort set samme område. Der er således jævnligt op-
renset i området. 

 
Vurdering af sedimentet 
Til dokumentation for indholdet af miljøfarlige stoffer i sedimentet er 
der udtaget prøver. Feltarbejde blev udført i efteråret 2014. Prøvetag-
ningsstationernes placering kan ses på bilag1 og resultaterne fremgår 
af nedenstående tabel. 
 

 
 
 
De værdier, der overskrider nedre aktionsværdi fra klapvejledningen, 
er overstreget med orange. Koncentrationerne for Cadmium overskri-
der nedre aktionsværdi, men kun så lidt, at de ikke afviger væsentligt 
for det naturlige baggrundsniveau for de indre danske farvande. De 
mulige problemstoffer i oprensningsmaterialet begrænser sig dermed 
til kobber og TBT.  
 
Kobber bidrager med en ekstra tilførsel på 179 kg for den samlede 
klapmængde beregnet ud fra den målte gennemsnitskoncentration 
fratrukket baggrundskoncentrationen for materiale med et tilsvarende 
glødetab og ganget med tørstofmængden. 
 
TBT er ikke et naturligt forekommende stof. Der fratrækkes derfor ikke 
et baggrundsniveau på TBT. Samlet bidrager klapmaterialet med 1,8 
kg TBT til området omkring klappladsen. 
 
Materialets indhold af Kobber og TBT giver anledning til, at der skal 
ske en nøjere vurdering af klapmaterialets påvirkning af omgivelserne, 
før det kan tillades klappet. 
 
Af kornkurverne fremgår det, at ca 50 – 70 % af oprensningsmateria-
let fra område O og K består af silt mens over 70 % af materialet fra 
område P er finkornet sand.  
 
Alternativer til klapning 
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Tørstofindholdet ligger på ca 39% og glødetabet udgør ca 10 % af 
tørstofindholdet. Materialet anses derfor ikke for egnet til nyttiggørel-
se. Naturstyrelsen har således ikke kendskab til egnede alternativer til 
klapning. 

 
Vurdering af klapningen i forhold til miljømål 
Storebælts miljøtilstand er beskrevet i vandplan for Kalundborg. Mil-
jømålet forventes ikke at kunne opnås i første planperiode. 

 
I Kalundborg Havn og sejlrende tolereres en fysisk modificering af om-
rådet. Dybdeudbredelsen af ålegræs er målsat til mindst 4,9 meter i 
inderfjorden. Med baggrund i de modelberegninger, der er foretaget af 
spildet i forbindelse med opgravningen, vurderes påvirkningen ikke at 
medføre en væsentlig trussel imod målopfyldelsen i Kalundborg Fjord. 
 
Asnæs klapplads ligger i Storebælt, hvori der udenfor klappladsen 
skal opnås en god kemisk og økologisk tilstand. Dybdeudbredelsen af 
Ålegræs skal her være mindst 9 meter. Målsætningen for Storebælt 
vurderes ikke at være opfyldt. Grunden hertil er blandt andet for store 
påvirkninger, som følge af udledning af næringssalte. 
 
Der er i forbindelse med ansøgning om denne klaptilladelse udarbej-
det en redegørelse for de mulige påvirkninger som følge af optagning 
og klapningen. Spredningsberegninger viser, at klapmaterialet teore-
tisk kan spredes over et relativt stort område i forbindelse med klap-
ningen.  
 
Der vurderes ikke at være et problem i forhold til de miljøfarlige stoffer 
i sedimentet, da selv en lille fortynding vil medføre, at koncentratio-
nerne vil komme under nedre aktionsniveau. Der vil dog være midler-
tidig overskridelse af vandkvalitetskriterierne i forbindelse med, at se-
dimentet hvirvles op i bundvandet i forbindelse med selve klapningen.  
 
Overskridelserne er af kortere varighed og det vurderes, at denne 
midlertidige påvirkning kan accepteres set i lyset af, at alternativet til 
at klappe materialet har andre og større miljømæssige og økonomiske 
konsekvenser. 
 
Glødetabet i sedimentet indikerer, at der kan være tale om relativt sto-
re mængder P, der frigives ved klapningen. Det vurderes imidlertid, at 
langt størstedelen af det organiske materiale er bundet til sediment, 
der relativt hurtigt bundfældes igen, og dermed ikke bliver tilgængelig 
for en væsentlig øgning af planktonvækst.  
 
I forbindelse med klapning af sammenligneligt sediment fra Kalund-
borg Havn stillede Naturstyrelsen vilkår om, at der skulle måles på ilt-
indholdet ved bunden nedstrøms klapningen. Der kunne ikke ses et 
fald i iltkoncentrationerne som følge af den akutte frigivelse af næ-
ringssalte. Da klapningen fra Asnæs Olieterminal kommer til at foregå 
ved få udledninger pr dag, er det i denne sag vurderet, at der ikke er 



 

 9 

en risiko for, at klapningen vil medføre en væsentlig påvirkning af ilt-
indholdet ved bunden. Der stilles derfor ikke vilkår om begrænsninger 
i klaptidspunkt over året idet det forudsættes, at der klappes højest 3 
gange pr døgn med højest 400 m3/gang.   
 
Klappladsen 
Klapplads K_020_01 Asnæs SV er afgrænset af positionerne angivet 
under punkt E, se desuden kortbilag 2. 
 
Vanddybden på klappladsen må ikke blive mindre end 19 meter. 
Klappladsen ligger i Storbælt langt fra Natura 2000 områder og så 
langt fra kystområderne, at påvirkningen af de mest sårbare naturom-
råder undgås bedst muligt. Klappladsen anses derfor for det bedste 
sted at klappe materialet. 
 
Kumulerede effekter 
Asnæsværkets Havn har i forvejen en oprensningstilladelse til at op-
rense 6500 m3/år og Kalundborg Havn har en lignende tilladelse til en 
årlig vedligeholdelse af vanddybder på 6.000 m3/år.  
 
Det forventede spild ved klapning i henhold til denne tilladelse vil 
maksimalt give anledning til en gennemsnitlig sedimentation på ½ cm 
inden for en afstand på 10 km fra klappladsen. Disse beregninger er 
foretaget for områderne nord og syd for klappladsen påvirket af de 
fremherskende strømretninger for farvandet. I forhold til den naturlige 
sedimenttransport og sedimentation i området anses disse mængder 
for ubetydelige. En samtidig klapning af materialer for de to mindre 
klaptilladelser vil heller ikke få betydning for områdets miljøtilstand 
 
 
Sammenfatning 
Klapning af de 91.000 m3 oprensnings- og uddybningsmaterialer i 
forbindelse med renovering af havneområdet ved Asnæs Olieterminal 
vurderes at kunne tillades på klappladsen sv for Asnæs på de angivne 
vilkår i henhold til den gældende lovgivning og vejledning 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 
 Danske Råstoffer 
 Danmarks Rederiforening 
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 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. 
 
Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden 
af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Klagen 
sendes automatisk gennem Klageportalen til Naturstyrelsen, der har 
truffet afgørelsen, og ansøger vil herefter få besked om klagen. 
 
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 Miljøkla-
genævnet 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 af-
gørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til 
Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt an-
modningen kan imødekommes. 
  

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 gør dette påkrævet.  
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Søfartsstyrelsen 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 Kulturarvsstyrel-
sen. 

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 

 
          Rambøll 
          Kalundborg Kommune Kalundborg@kalundborg.dk 
          Søfartsstyrelsen frv@frv.dk 
          Fiskeridirektoratet. fd@fd.dk 
          Kulturarvsstyrelsen. Marinark@Vikingeskibsmuseet.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 natur@dof.dk 
          Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 
          Dansk Sejlunion ds@sailing.dk 
          Danmarks Idrætsforbund dif@dif.dk 
          
 

         

 

mailto:Marinark@Vikingeskibsmuseet.dk
mailto:sst@sst.dk
mailto:ssg@danskbyggeri.dk
mailto:ae@aeraadet.dk
mailto:info@flidhavne.dk
mailto:dif@dif.dk
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BILAG 1 Oprensningsområdets placering  
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BILAG 2 Klappladsens beliggenhed  

 
 

 
 
Klapningen skal foregå på klappladsen beliggende i Storebælt, syd for 
Asnæs afgrænset af positionerne (WGS 84),  

 
 

 
 

 

Der må som følge af klapningen ikke ske dybdeforringelser i klapom-
rådet til under 19 m.  

 

 

 

 

 

 

55°38,970' N 10°51,510' E 

55°38,920' N 10°52,030' E 

55°38,500' N 10°52,210' E 

55°38,440' N 10°51,710' E 
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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. 

Indberetningsskemaet er et Excel regneark. Dette er blot et billede af 
bilaget. Det rigtige indberetningsskema kan hentes på Naturstyrelsens 
hjemmeside: 

http://naturstyrelsen.dk/annonceringer/klaptilladelser/indberetning-af-
klapninger/ 

 

 

  

 

http://naturstyrelsen.dk/annonceringer/klaptilladelser/indberetning-af-klapninger/
http://naturstyrelsen.dk/annonceringer/klaptilladelser/indberetning-af-klapninger/

