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Vand- og naturområdet 

J.nr. ODE-421-00094 

Ref. Loknu 

 

 

Sund & Bælt Holding A/S 
Vester Søgade 10 
1601 København V 
 

Den 4. juni 2009 

 

 
 
Vedr.: Tilladelse til klapning af 9.000 m3 uddybningsmateriale fra ud-
gravning til fundamenter til vindmøller ved Sprogø. 
 
 
I henhold til havmiljøloven1 meddeler Miljøcenter Odense hermed Sund & Bælt 
tilladelse til klapning af 9.000 m3 uddybningsmateriale fra udgravning til fundamen-
ter til 7 havvindmøller nord for Sprogø. 
 
Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. 
 
Afgørelsen annonceres i Fyns Amts Avis den 6. juni 2009. 
 
Klagefristen udløber den 4. juli 2009. 
 
Tilladelsen er gældende til 1. juli 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Lotte Knudsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens § 26, jf. bekendtgørelse nr. 1073 af 20. oktober 
2008 af lov om beskyttelse af havmiljøet, samt senest ændret ved lov nr. 1401 af 27. december 2008. 
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1 VILKÅR FOR TILLADELSEN 
 
1.1 Tilladelse omfatter klapning af i alt 9.000 m3 moræneler, sand og grus fra ud-

gravning til fundamenter for 7 havvindmøller nord for Sprogø. Uddybningsom-
råderne er vist på kortbilag 1. 

 
1.2 Tilladelsen er gældende til 1. juli 2010. 
 
1.3 Tilladelsen må først benyttes efter klagefristens udløb og såfremt der forinden 

ikke er indkommet klager over afgørelsen. 
 
Vilkår om arbejdets udførelse 
 
1.4 Klapning skal foregå i hul omkring bropille nr. 13 ved Vestbroen (bilag 2). 

Hullet er beliggende på positionen (WGS-84 datum): 
 

55° 19,16690’ N. 10° 55.7799’ E. 
  
 Hullet har ca. radius på ca. 50 m. 

1.5 Klapningerne skal udføres ved hjælp af splitpram. 

1.6 Der må på intet tidspunkt under og efter klapningen ske dybdeforringelser til 
under 10 m vanddybde i klapområdet. 

1.7 Klapmaterialet må ikke indeholde større faste genstande. 
 
1.8 Arbejdet må kun udføres i perioden 10. august til 1. maj. 
 
1.9 De fartøjer, der udfører klapningerne, skal være udstyret med elektronisk 

positioneringsudstyr, hvor positionen løbende registreres. Skibets position 
skal være tilgængelig via det nationale overvågningssystem for skibsfart: 
AIS. 

 
1.10 Ved sejlads i broområdet og klapning ved Vestbroens pille nr. 13, skal an-

vendte fartøjers sejlads koordineres med Skibstrafiktjenesten Great Belt VTS 
og i øvrigt ske i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 488 af 
31/05/2007 om skibsmeldesystemet BELTREP og sejlads under Østbroen og 
Vestbroen i Storebælt.  

 
Vilkår om indberetning til Farvandsvæsenet 
 
1.11 Farvandsvæsenet skal underrettes om arbejdets påbegyndelse senest 4 

uger forinden og der indsendes samtidig en tidsplan for arbejdet. Der indsen-
des desuden oplysninger om anvendte fartøjers navn, kaldesignal, MMSI 
nummer og kontaktmuligheder.  

 
1.12 Umiddelbart efter afslutning af arbejdet underrettes Farvandsvæsenet herom 

og der sendes en pejleplan for klapområdet samt oplysning om den klappede 
mængde til Farvandsvæsenet snarest muligt herefter.  
 

1.13 Farvandsvæsenet forbeholder sig ret til, på baggrund af indrapporterede 
dybder eller mængder, at kræve klapområdet søopmålt uden afgift for Far-
vandsvæsenet. 

 
Vilkår for indberetning til miljøcentret 
 
1.14 Senest 8 dage før uddybning og klapning påbegyndes, skal der indsendes 

underretning herom til Miljøcenter Odense. Samtidig indsendes en udfyldt 
kvalitetssikringsplan (jf. bilag 3). Hvis der sker ændringer i forhold til det ind-
berettede skal miljøcentret straks underrettes herom.   
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1.15 Ved klapning skal der føres logbog over positionen for klapningen af de en-

kelte laster. Logbogen skal opbevares min. 1 år efter afsluttet klapning. Miljø-
center Odense kan anmode om at få en kopi af logbogen tilsendt. 

  
1.16  Senest 14 dage efter endt klapning underrettes Miljøcenter Odense om den 

endelige klappede mængde.  
 
1.17 Senest 1. februar fremsendes en samlet opgørelse til Miljøcenter Odense 

med oplysninger om den samlede mængde, der er klappet i det foregående 
kalenderår. Indberetningen skal ske selvom der ikke er foretaget klapning (jf. 
bilag 4).   

 
Tilladelsen kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes, når hensynet til beskyttelse 
af havmiljøet, sejladsens sikkerhed eller gener overfor tredjemand gør det påkræ-
vet.  

2 OPLYSNINGER I SAGEN 

2.1 Baggrund for ansøgningen 

Sund og Bælt Holding A/S har søgt Miljøcenter Odense om tilladelse til klapning af 
ca. 9.000 m3, svarende til ca. 20.000 ton uddybningsmateriale, i forbindelse med 
udgravning til fundamenter for 7 havvindmøller nord for Sprogø. Der skal afgraves 
lag af havbunden på 2,1 m tykkelse for alle fundamenter. En del større sten i ud-
dybningsområdet placeres på den nærliggende havbund og klappes dermed ikke. 
Uddybningsmaterialerne ønskes klappet i et hul omkring bropille nr.13 (se neden-
stående afsnit om klappladsen). Uddybning og klapning ønskes udført i perioden 
10. august til 4. september 2009. 

2.2 Miljøcenter Odenses vurdering 

Vurdering af sedimentet 
Ifølge geotekniske undersøgelser udført af GEUS og NIRAS i henholdsvis 2008 og 
2009, består uddybningsmaterialerne af kalkholdig sandet moræneler med lav pla-
sticitet bestående af 40-50 % sand, 25-35 % silt og ca 20 % ler.   
Moræneleret er ved flere positioner overlejret af post-glacialt sand. 
Der er ikke fundet organiske materialer i uddybningsmaterialerne.  
 
Da der er tale om istidsaflejringer med et lavt indhold af organisk stof, vurderes 
indholdet af miljøfarlige stoffer at være lavt. 
 
Kortbilag 1 viser i hvilket områder uddybningen må finde sted. 
 
Alternativer til klapning 
De lerholdige materialer egner sig ikke til genanvendelse. 
 
Metode for klapning 
Der anvendes splitpram, som pt. er den metode der giver mindst mulig opslemning 
og spredning af materialerne under klapningerne sammenlignet med andre klapme-
toder.      
 
Klappladsen 
I forbindelse med bygningen af Storebæltsbroen opstod der huller ved 8 af pillerne 
ved Vestbroen. 
 
Hullet omkring bropille nr. 13 ved Vestbroen har et volumen på ca. 44.000 m3. Den 
omkringliggende havbund har en vanddybde på ca. 10 m medens hullet er 7,5 m 
dybere, dvs. det har en vanddybde på ca. 17,5 m. Efter endt klapning vil vanddyb-
den i hullet være ca. 15,5 m.  Klappladsen er beliggende ca. 500 m vest for fugle-
beskyttelsesområde nr. 98. Miljøministeriet har i 2008 foreslået et nyt habitatområ-
de for beskyttelse af marsvin. Dette område er placeret langs Storebæltsbroen og 
klappladsen er således beliggende i habitatområdet.   
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Vurdering af effekter af klapningen på vandkvaliteten 
Vandområdet omkring klappladsen er udlagt med en generel målsætning.  
 
I Fyns Amts basisanalyse for vandområderne er det vurderet, at målsætningen ikke 
er opfyldt som følge af belastning med næringssalte og miljøfarlige stoffer.  
 
Miljøcenter Odense vurderer, at klapning af de 9.000 m3 uddybningsmateriale ikke 
vil bidrage til en væsentlig øget belastning med næringsstoffer og miljøfarlige stof-
fer. Klapning fra splitpram betyder at materialerne bundfældes hurtigt i en relativ 
fast og samlet masse og størstedelen af materialerne forventes derfor at aflejres i 
hullet. Miljøcenter Odense vurderer, at den aktuelle klapning i sig selv ikke vil med-
føre fare for væsentlige forringelser af miljøtilstanden udenfor klappladsen. 
 
Vandskiftet i hullerne ved bropillerne er mindre end den omkringliggende havbund, 
hvilket giver en øget risiko for iltsvind i hullerne. Den ved klapningen delvise opfyld-
ning af hullet vil derfor evt. kunne mindske risikoen for iltsvind i hullet.   
 
Vurdering af effekter af klapningerne på bundfauna og bundvegetation 
Der er i efteråret 2007 udført dykkerundersøgelser af havbunden i og omkring hul-
lerne ved Vestbroens piller. Undersøgelsen viste at der er en bestand af blåmuslin-
ger på bropillerne og langs kanten af hullet, medens der ikke findes muslinger læn-
gere nede i hullet. Det vurderes at muslingerne vil stoppe filtreringen i de timer på 
dagen, hvor klapningerne finder sted, men at dette som helhed ikke vil svække 
muslingerne væsentligt. Den turbulens der opstår under en klapning, svarer til på-
virkningen af muslingerne under stærke storme.  
 
Undersøgelsen viste, at bundvegetationen er sparsom på den omkringliggende 
havbund.  
 
Det vurderes således, at klapningerne ikke vil have væsentlig påvirkning af bund-
fauna og bundvegetationen i området.   
 
Vurdering af effekter af klapningerne på fugle 
Klappladsen ved bropille nr. 13 ligger 500 m fra fuglebeskyttelsesområde nr. 98, 
hvor edderfugl er udpegningsgrundlag. Edderfuglene ankommer i november-
december og forlader området i marts-april. Klapningerne udføres således udenfor 
denne periode. I VVM-redegørelsen er det desuden vurderet, at effekterne i perio-
den for etableringen af vindmøllerne generelt er små uden væsentlig betydning for 
områdets fuglebestand.    
 
Vurdering af effekter af klapningerne på marsvin 
Påvirkningen af marsvin fra uddybning, etablering og drift af de 7 vindmøller nord 
for Sprogø er vurderet dels i VVM-redegørelse af september 2008, dels i notater fra 
Danmarks Miljøundersøgelser af 9. december 2008 og 18. maj 2009 
 
Danmarks Miljøundersøgelser har yderligere ved brev af 28. maj 2009 vurderet 
påvirkningen af den aktuelle klapning af uddybningsmaterialer omkring bropille 13 
ved Vestbroen. Det vurderes heri, at klapningen ikke vil give væsentlige yderligere 
påvirkninger af marsvin i området. Dette skyldes bl.a. at der er tale om klapning af 
materialer med et lavt indhold af miljøfarlige stoffer og at tilstedeværelse af suspen-
deret materiale i vandfasen ikke er en direkte trussel mod marsvin.  
Under klapningerne forventes koncentrationen af suspenderet materiale desuden, 
at ligge under de i Storebælt naturligt forekommende niveauer forårsaget af kraftig 
strøm og vind.  
 
Marsvinenes føde, fisk, vil i klapperioden som helhed kun i mindre grad blive påvir-
ket.  
 
Klapningerne kan eventuelt ligesom anden sejlads og aktivitet i området, forstyrre 
marsvin. Det vurderes, at klapningerne mht. forstyrrelser ikke vil forøge den samle-
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de påvirkning fra havvindmøllekonstruktionen. Etablering af vindmøllerne, herunder 
uddybning og klapninger, udføres af hensyn til marsvinenes ynglesæson efter 10. 
august. Uddybning og klapninger udføres over en periode på ca. 23 dage.  

2.3 Udtalelser fra høringsparter 

2.3.1 Fiskeridirektoratet 

Fiskeridirektoratet har ingen bemærkninger til det ansøgte. 

2.3.2 Farvandsvæsenet 

Farvandsvæsenet har ingen indvendinger mod de aktuelle klapninger under forud-
sætning af at tilladelsen gives på vilkår om bl.a. indberetning, mindste dybde for 
klappladsen. 

2.3.3 Kulturarvsstyrelsen 

Kulturarvsstyrelsen har ingen bemærkninger til det ansøgte, hvad angår kulturhisto-
riske interesser på havbunden.  
 
3 KLAGEVEJLEDNING 
 
I henhold til bekendtgørelse nr. 47 af 7. januar 2008 om beskyttelse af havmiljøet, 
kan Miljøcentrets afgørelse påklages til Miljøklagenævnet af den til hvem, afgørel-
sen er stilet, byrådet, Embedslægen, visse organisationer samt af enhver, der må 
antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.  
Eventuelle klager skal indsendes til Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 
Odense SØ. Eventuelle klager videresendes af Miljøcentret til Miljøklagenævnet. 
 
Tilladelsen vil blive annonceret i Fyns Amts Avis den 6. juni 2009 og klagefristen 
udløber den 4. juli 2009.  
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet 
klage, må tilladelsen først udnyttes, når Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i 
sagen, med mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
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Bilagsfortegnelse: 
 

Bilag 1: Kort over oprensningsområde 
Bilag 2: Kort over klapplads 
Bilag 3: Kvalitetssikringsplan 
Bilag 4: Indberetningsskema 

 
Følgende har modtaget kopi af tilladelsen: 
 
 Farvandsvæsenet 
 Fiskeridirektoratet 

Embedslægeinstitutionen 
 Danmarks Naturfredningsforening 
 Danmarks Fiskeriforening 
 Danmarks Sportsfiskerforbund 
 Greenpeace 
 Forbrugerrådet 
 Dansk Ornitologisk Forening 
 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
 Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere 
 Friluftsrådet 
 Dansk Sejlunion 
 Foreningen af danske lystbådehavne 
 Danmarks Rederiforening 
 Bilfærgernes Rederiforening 
 By- og Landskabstyrelsen 
 Kulturarvsstyrelsen 
 Dansk Fritidsfiskerforbund 
 Kystdirektoratet 
 Nyborg Kommune 
 Environmental Management Consultants 
  







 

  

BILAG 3 Kvalitetssikringsplan for klapning fra 
udgravning til fundamenter til vindmøller nord for 
Sprogø      

      

     
        
        
       

   Vilkår Ansvarlig person Havn (bygherre) Entreprenør 

      Navn Telefon/e-mail Telefon/e-mail 

   1.4-1.10       

   
1.11-1.13 
       

   1.14-1.16       

   
1.17 
       

          

          

          

          
        
  Dato      
      Underskrift Underskrift   

 
 



 

       BILAG 4 Indberetning af klapning for kalenderåret   

     

År     

    

Havn     

Adresse     

      

      

Kontaktperson     

Telefonnummer     

E-mail     

     

Journalnummer        

Klapplads        

     

Navnet på det firma der har udført opgaven       

   m³   Tons 

Klappet mængde i        

   Dybde [m]   Position  

Mindste dybde fundet på klappladsen med tilhørende 
position i datum: WGS 84   N:   

     Ø:   

Dato for indberetning:        

     
Adresse Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ 
E-mail:  post@ode.mim.dk  

 
 


