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Klaptilladelse til: Korsør Havn, yderhavnen.  
 

Naturstyrelsen meddeler hermed en 2-årig tilladelse til klapning af i alt  

25.000m
3
 oprensnings- og uddybningsmateriale fra Korsør Havn yderhavn1. 

Klapningen skal foregå på en ny klapplads inde i Korsør Havn (K_027_03). 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Oversigt over opgravningsområdet og den anviste klapplads. 
          

Annonceres den 8.juli 2015 på Naturstyrelsens hjemmeside 

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

Klagefristen udløber den 5. august 2015. 

Tilladelsen er gældende til og med 1. august 2017, hvorefter den udløber. 

                                                 
1
 Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens § 26, 

 jf.lov bekendtgørelse nr. 963  af 3.juli 2013 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 6. august 2015. Tilladelsen 

udløber den 1. august  2017. 

B. Tilladelsen omfatter klapning af en samlet mængde på 25.000 m
3
 

beregnet til 20.700 tons oprensningsmateriale fra et oprensnings- og 

uddybningsområde i Korsør Yderhavn, der fremgår af 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 godkendte klapplads Korsør 

(K_027_03). Klappladsen er afgrænset af en firkant med følgende  4 

hjørnepositioner angivet i WGS 84 grader og decimalminutter. 

 

              55° 20,13N    11° 07,71E 

 55° 20,15N    11° 07,82E 

55° 20,11N    11° 07,84E 

 55° 20,08N    11° 07,73E 

 

F. Der må ikke ske dybdeforringelse på klappladsen til under 8,5 meter 

ved middelvandstand (DVR90). 

G. Der stilles ikke vilkår til klapmetode. 

H. Klapmaterialet 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 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.  

  

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 3 anvendes til dette formål. 

Samtidig underrettes om arbejdsmetode, anvendt materiel, herunder 

mailto:sfs@dma.dk
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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 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. 

 

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 3, afsnit C anvendes til dette formål. 

 

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 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 

Som led i havnens daglige drift, ønskes der gennemført en uddybning 

af Yderbassinet i Korsør Havn. Yderbassinet benyttes i dag af 

Flådestation Korsør og specielt Flådens Korvetter. Disse fartøjer har 

høje krav til vanddybder, hvorfor der ønskes en vanddybde på 8 meter 

flere steder i havnebassinet. 

 

Projektet omfatter uddybning af Yderbassinet til 8 meter. 

Havbundsmaterialet oprenses ved hjælp af hydraulisk grab, og 

materialet placeres i fartøj eller pram med klapbund, hvorefter det 

ønskes klappet i ”Skruehullet”. Det samlede opgravningsvolumen er 

udregnet til at være 25.000 m3.  

 

Projektet er godkendt af trafikstyrelsen den 15. juli 2015. 

2.2 Natura 2000-områder og habitatdirektivets bilag IV arter 

Korsør Havn ligger lige op til Natura 2000 område 116  ”Centrale 

storebælt og Vresen, Habitatområde H100 og Fuglebeskyttelsesområde 

F73 og F985. 

 

Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er naturtype 1170, rev. 

Fuglebeskyttelsen drejer sig om edderfugl og splitterne. Derudover er 

udpegningsgrundlaget marsvin.  

 

Da de aktiviteter, der foregår i forbindelse med oprensning og klapning 

foregår inde bag havnens dækkende værker, vurderes det, at spildet af 

miljøfarlige stoffer vil være så begrænset, at det ikke vil kunne påvirke 

udpegningsgrundlaget væsentligt.   

 

2.3 Udtalelser fra høringsparter 

 

Kulturstyrelsen 

Vikingeskibsmuseet har udtalt, at der ikke er bemærkninger til det 

ansøgte. 

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. 

 

          Søfartsstyrelsen  

Søfartsstyrelsen bemærker, at klapningerne skal udføres således, at der 

under og efter klapningerne ikke forekommer dybder mindre end 8,5 

meter ved middelvandstand (DVR90). 
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Naturerhvervsstyrelselsen 

Naturerhvervsstyrelsen har ikke fremsendt bemærkninger til 

ansøgningen 

           

2.4 Naturstyrelsens vurdering 

 

Vurdering af sedimentet 

Materialet, der skal fjernes fra det søndre bassin i Yderhavnen, består 

fortrinsvis af mudder og silt med et lavt tørstof og et stort indhold af 

organisk materiale. Der er foretaget kemiske analyser af materialet, 

som viser at indholdet af tungmetaller ligger på niveau med, eller 

under nedre aktionsniveau fra klapvejledningen.  TBT indholdet ligger 

lige under øvre aktionsniveau, hvilket som udgangspunkt betyder, at 

materialet kan tillades klappet under hensyntagen til klapmængder og 

valg af klapplads og klapmetode.  

 
Tabel 1Analyseresultater fra oprensnings- og uddybningsområdet 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De to nærmeste områder, der tidligere har været benyttet til 

klappladser ligger begge i særligt følsomme naturområde: Klappladsen 

ved Halskov Ligger i et Natura 2000 område og Klappladsen i 

Musholm Bugt ligger tæt på Musholm lakseopdræt. Derfor vurderer 

Naturstyresen det ikke for sikkert, at der ikke vil kunne ske 

påvirkninger i disse områder som følge af det forhøjede TBT niveau. 

Derfor har havnen foreslået, at materiale klappes i et skruehul inde i 

havnen. Naturstyrelsen betragter denne mulighed for brugbar efter 

nærmere undersøgelser af klappladsen. 

 

Alternativer til klapning 

         Det opgravede materiale vurderes ikke at være egnet til nyttiggørelse  

         på grund af det lave tørstof indhold og det forhøjede indhold af TBT.. 

 

Klappladsen 

Korsør Havn har undersøgt muligheden for at benytte en en ny 

klapplads indenfor Korsør Havns dækkende værker. Området, som 

 Område A 

 

Område B Område C Nedre/Øvre 

aktionsniveau (TS)  

Tørstof % 41,2 56,0 56,0  

Glødetab % af TS 3,05 2,61 2,16  

Kobber (Cu) mg/kg  34 21 20 20/90 

Kviksølv (Hg) mg/kg  0,11 0,07 0,07 0,25/1 

Nikkel (Ni) mg/kg  13 11 9,2 30/60 

Zink (Zn) mg/kg  78 69 54 130/500 

Cadmium (Cd) mg/kg  0,37 0,35 0,21 0,4/2,5 

Arsen (As) mg/kg  4 3 2 20/60 

Bly (Pb) mg/kg  20 15 12 40/200 

Chrom (Cr) mg/kg  11 10 8,5 50/270 

TBT μg/kg  176 196 139 7/200 
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hermed godkendes til klapplads, har en betragtelig overdybde på 5-8 m 

i forhold til omgivelserne.  

 

Hullet er dannet ved, at skruevandet fra de gamle færger har 

borteroderet havbunden, hvilket har resulteret i et ca. 13 m dybt hul. 

Området benyttes ikke længere til sejlads med dybgående fartøjer. 

Derfor er formodningen, at det materiale, der sedimenterer i hullet, 

bliver liggende i hullet. 

 

Placeringen af klappladsen i havnen samt klappladsens koordinater 

fremgår af bilag 2.  

 

I forbindelse med valget af klappladsen blev der udtaget 9 stikprøver 

af bundsedimentet i hullet. Prøverne blev blandet sammen tre og tre og 

sendt til analyse for de samme stoffer, som klapmaterialet er analyseret 

for. Prøverne fremgår af nedenstående tabel 2. 

 

Niveauerne af cadmium, kobber og TBT lå mellem øvre og nedre 

aktionsniveau. Disse niveauer er forventelige i områder, hvor 

havnerelaterede aktiviteter har pågået i længere tid. Der var ingen 

overskridelser af øvre aktionsniveau. 

 

Analyse af kornstørrelsesfordelingen viser, at mere end 90 % af 

havbundsmaterialet har en kornstørrelse mindre end 0,125 mm.  

Da sedimentet på klappladsen er så finkornet, underbygger det 

formodningen om, at den gennemstrømning, der er i havnen fra Korsør 

Nor til Storebælt ikke forårsager sedimentvandring fra klappladsen.   

 

Dykkerobservationer i forbindelse med prøvetagning bekræfter 

desuden formodningen om, at vandudskiftningen i hullet er lille.  

 

En mindre ophvirvling af det sediment, der i forvejen ligger i hullet i 

forbindelse med klapningen, vurderes ikke at medføre uacceptable 

koncentrationer af miljøfarlige stoffer til omgivelserne da klappladsen 

ligger indenfor havnens dækkende værker. Derfor stilles der ikke 

vilkår til optagnings- og klapmetode. 
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Tabel 2 Analyseresultater af tre blandingsprøver fra klappladsen. 

 
 

De koncentrationer, der ligger under nedre aktionsniveau fra 

klapvejledningen, er markeret med grønt, og de stoffer, der overskrider 

nedre, med er under øvre aktionsniveau er markeret med gult. Der er 

ingen overskridelser af øvre aktionsniveau på klappladsen. 

Vurdering af klapningen i forhold til Vandplanen 

Korsør Havn ligger indenfor vandplanområde 2.5 Smålandsfarvandet. 

Der sker en vandgennemstrømning i havnen med netto udstrømning af 

vand fra Korsør Nor, hvor målet for dybdeudbredelsen af Ålegræs er 

4,1 meter. I den del af Storebælt, som hører til Smålandsfarvandets 

åbne del er dybdeudbredelsen målsat til 8,1 meter.  

Målet forventes ikke opfyldt indenfor planperioden i de to 

farvandsområder. Naturstyrelsen vurderer, at oprensningen og 

klapningen er uden væsentlig betydning for målopfyldelsen, da 

sedimentet ikke flyttes væsentligt væk fra dets oprindelsessted, og da 

forureningsniveauet i klapmaterialet ikke afviger væsentligt fra 

tilstanden på klappladsen. 

Konklusion  
Naturstyrelsen vurderer, at en tilladelse til at klappe de 25.000 m

3
 

materiale fra Korsør Havn 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 
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 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. Klagen sendes derefter automatisk 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. 
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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 

(Vikingeskibsmuseet).  

I henhold til § 59 i lovbekendtgørelse nr. 963 af 3.juli 2013 af lov om 

beskyttelse af havmiljøet 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 

        

Slagelse Kommune 

Orbicon 

Vikingeskibsmuseet marinark@vikingeskibsmuseet.dk 

Søfartsstyrelsen sfs@dma.dk 

NaturErhvervstyrelsen mail@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 Opgravningsområdet.  
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BILAG 2 Klappladsens beliggenhed  

 

Klappladsen Korsør Havn (K_027_02) er indtegnet med rødt. 

  

 

 
 

 

 

Klappladsen er afgrænset af følgende positioner (WGS 84) 

 

55° 20,13N    11° 07,71E 

55° 20,15N    11° 07,82E 

55° 20,11N    11° 07,84E 

55° 20,08N    11° 07,73E 
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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 

 

 

             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/

