Sæby Havn
Havne 11
9300 Sæby
Att.: Havnefoged Birger Isaksen
Mailadr.: biis@frederikshavn.dk
CVR nr.: 29189498

Udvidelse af oprensningsmængder for klaptilladelse til Sæby Havn
Naturstyrelsen udvider hermed gyldighedsperioden for Sæby Havn klaptilladelse
af den 15. marts 2011, så der kan klappes i yderligere et halvt år .
Tilladelsen angår klapning af 10.000 m3 oprensingsmateriale fra forhavn og
indsejling pr. år i 5 år. Forlængelsen af gyldighedsperioden for tilladelsen sker i
henhold til § 11, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1130 af 23. september 2015 om bypass,
nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale.

Oversigt over havnen og den anviste klapplads.
Denne strakstilladelse må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet.
Klagefristen udløber den 10. juni 2016.
Tilladelsen træder i kraft 11. juni og gælder indtil 11. december.
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Den 13. maj 2016

Naturstyrelsens vurdering
I forbindelse med opensning af Sæby Havn, modtog havnen 15. marts 2011 en 5årig klaptilladelse til opgravede materialer fra indsejlingen og forhavnen. Havnen
har ikke opbrugt den samlede tilladte mængde på 50.000 m3 over 5 år men der er
ved tilladelsens udløb netop opstået et akut behov for oprensning lige ved
indsejlingen.
Derfor har havnen akut brug for en udvidelse af gyldighedsperioden af
klaptilladelsen, mens de udarbjeder en egentlig ansøgning for en fornyelse af
tilladelsen.
En mængdeudvidelse af den gældende tilladelse kan ske i henhold til § 11, stk. 2, i
bekendtgørelse nr. 1130 af 23. september 2015 om bypass, nyttiggørelse og
klapning af optaget havbundsmateriale ske på de vilkår, som oprindeligt er fastsat
i den gældende tilladelse.
Naturstyrelsen har vurderet, at forudsætningerne for at forlænge gyldigheden jf
stk. 3, er opfyldt, idet
1) Der ikke er kommet væsentlige nye oplysninger i forhold til den gældende
tilladelse, og
2) Baggrunden for vurderingerne ved meddelelsen af den gældende tilladelse kan
lægges til grund. Der er tale om uforurenet sandet materiale fra det nærliggende
område, og gyldighedsperioden vurderes for ubetydelig i forhold til sårbarheden
på den valgte klapplads.

Offentliggørelse og Klagevejledning
Afgørelsen offentliggøres på Naturstyrelsens hjemmeside den 13. maj 2016.
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
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
2



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 Naturog Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . 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.

Følgende har modtaget kopi af afgørelsen

Frederikshavn Kommune post@frederikshavn.dk
Søfartsstyrelsen sfs@dma.dk
Naturerhvervsstyrelsen. fiskeri@Naturerhverv.dk
Kulturstyrelsen info@moesgaardmuseum.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@ae.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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