Fonden Hornbæk Havn
Havnevej 24
3100 Hornbæk
Att.: Michael Fritzen
Mail: fritzen-consult@post.tele.dk
Tlf: 49700268 / 20490268
CVR: 32591159

Klaptilladelse til: Hornbæk Havn.
Tilladelsen omfatter:
Naturstyrelsen meddeler hermed en 5-årig tilladelse til klapning af 2500m3
tang fra havnebassinet i Hornbæk Havn1. Klapningen skal foregå på
Hornbæk klapplads (K_013_01).

Oversigt over havnen og den anviste klapplads.

Annonceres den 3. september 2015 på Naturstyrelsens hjemmeside
www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Klaptilladelser/.
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen
udløber den 1. oktober 2015.
Tilladelsen er gældende til og med den 1. oktober 2020.
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Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens § 26, jf. lovbekendtgørelse 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 den 2. oktober 2015. Tilladelsen
udløber den 1. oktober 2020.
B. Tilladelsen omfatter klapning af en samlet mængde på 2500m3
oprensningsmateriale svarende til et uvist antal tons i form af tang fra
havnebassinet i Hornbæk Havn jf. bilag 1. Mængden i m³ er angivet
som lastemål.
C. Der stilles ikke specifikke vilkår til maksimale koncentrationer af
forurenende stoffer.
D. Der stilles ikke vilkår til optagningsmetode.
E. Klapningen skal foregå på Hornbæk klapplads (K_013_01) som er
afgrænset af en cirkel med center-positionen (WGS 84)
56° 07,161’ N 12° 26,787’ Ø
og en diameter på 100 meter jf. bilag 2.
F. Der må som følge af klapningen ikke ske dybdeforringelser i
klapområdet til under 25,0m (DVR-90).
G. Der stilles ikke vilkår til klapmetode.
H. Der stilles ikke vilkår til klapperioden.
I. Klapmaterialet må ikke indeholde større faste genstande.

1.2 Vilkår for indberetning

J. 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.
K. Under klapningen skal der føres logbog over positionen for
klapningen af de enkelte laster. Kopi af logbog skal fremsendes til
Naturstyrelsen indenfor 14 dage efter endt klapning.
L. Senest 14 dage efter endt klapning underrettes Naturstyrelsen om den
endeligt klappede mængde i m3 og tons, samt om mindste dybde
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fundet på klappladsen og position med anvendt datum herfor.
Indberetningsskema bilag 3, afsnit B anvendes til dette formål.
M. Senest 1. februar hvert år 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. Fonden Hornbæk Havn 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
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.

2. Oplysninger i sagen
2.1 Baggrund for ansøgningen

Det drejer sig om en fornyelse af en gammel tilladelse fra Miljøcenter
Roskilde.
Udtalelse fra ansøger
Havnen foretager ikke løbende oprensning, men ansøger om at måtte
fjerne tang når og hvis det kommer i havnen.
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2.2 Udtalelser fra høringsparter

NaturErhvervstyrelsen
Fiskeriinspektorat Øst afd. i Roskilde har ingen bemærkninger tyil det
ansøgte, da mængden er ret lille og materialet er uforurenet og der
klappes på godkendt plads.
Søfartsstyrelsen
Søfartsstyrelsen ser intet sejladssikkerhedsmæssigt til hinder for det
ansøgte.
Der må som følge af klapningen ikke ske dybdeforringelser i
klapområdet til under 25 meter i forhold til middelvandstand (DVR90).
Vikingeskibsmuseet
Vikingeskibsmuseet har ikke bemærkninger til det ansøgte, såfremt der
alene oprenses til tidligere dybde/areal og ikke uddybes i urørt
havbund.
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
Havnen renser op når og hvis der kommer tang ind i havnen.
Vurdering af sedimentet
Materialet består af tang som kommer fra det omgivende miljø. Da der
ikke har været grund til at forvente forhøjede koncentrationer af
miljøfarlige stoffer er der ikke blevet foretaget kemiske analyser
Klappladsen
Hornbæk klapplads (K_013_01) er afgrænset af positionerne (WGS
84) angivet under punkt E, se desuden kortbilag 2. Søfartsstyrelsen har
påpeget at vanddybden som følge af klapning ikke må blive mindre
end 25m i forhold til middelvandstand (DVR-90).
Alternativer til klapning
Naturstyrelsen kender ikke til andre anvendelsesmuligheder for
rådnende tang, men det står ansøger frit for at prøve at finde en aftager.
Vurdering af klapningen i forhold til vandplanen
Ifølge Vandplanen for Kattegat, SØ 12 sm, er miljømålet for ålegræs
en dybdegrænse på 9m. På grund af klappladsernes dybde på 25 meter,
vurderes det at klapningen ikke vil påvirke udbredelsen af ålegræs.
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Ifølge lov om miljømål skal forringelse af tilstanden i alle
overfladevandområder forebygges, og der må ikke ske en øget direkte
eller indirekte forurening af overfladevand. Da tangen kommer fra det
omgivende hav og vorderes at være rent, vurderes det, at der ikke vil
ske en forurening af vandet omkring klappladsen.
Natura 2000-områder og habitatdirektivets bilag IV arter
Klappladsen ligger inden for Natura2000-området ”Gilleleje Flak og
Tragten” (195). Det vurderes at der ikke er risiko for at klapningen får
negative konsekvenser for udpegningsgrundlaget.

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 uforurenede organiske materialer, som forventes at synke til bunds
og indgå det naturlige stofkredsløb i området.
Naturstyrelsen vurderer på baggrund heraf, at der kan meddeles
tilladelse til klapning af de ovenfor beskrevne materialer på de
nærmere fastsatte vilkår.
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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 herefter giver Naturstyrelsen
direkte besked. Klager er pålagt et gebyr på 500 kr. En klage er
indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Nærmere information om klagemuligheder og gebyr findes på
www.nmkn.dk.
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.
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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.
Såfremt klapningen, uddybningen eller oprensningen ønskes meddelt i
Efterretninger for Søfarende indsendes senest 4 uger før arbejdet
påbegyndes til sfs@dma.dk følgende:
 Oplysning om tidspunkt for arbejdets påbegyndelse og
forventet tidspunkt for afslutning
 Kortfattet beskrivelse af hvorledes arbejdet udføres
 Oplysninger om anvendt materiel med angivelse af evt.
skibsnavne
 Oplysning om hvorvidt der anvendes dykkere
 Kontaktoplysning til den der leder arbejdet på stedet
Umiddelbart efter at arbejdet er afsluttet indsendes meddelelse herom
til sfs@dma.dk.
I øvrigt henvises til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse 1351 af 5.
december 2013 om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre
aktiviteter mv. i danske farvande.
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
Helsingør Kommune mail@helsingor.dk
Søfartsstyrelsen 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
Søfartsstyrelsen sfs@dma.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

Oprensningsområdet skraveret med rødt.

BILAG 2 Klappladsens beliggenhed

Klappladsen skraveret med rødt.
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BILAG 3 Indberetning af klapning til Søfartsstyrelsen og
Naturstyrelsen
Skemaet anvendes til indberetning før klapning, efter klapning og ved
indberetning pr. 1. februar for det foregående kalenderår.
Der skal anvendes et indberetningsskema for hver af de to anvendte
klappladser.
Indberetningsskema er et Excel regneark.
Regnearket kan downloades på vores hjemmeside. Dette er blot et billede af
bilaget.
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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