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KLAPTILLADELSE 
 
Klaptilladelse for: Frederiksværk Havn A.m.b.a.. 
 
Tilladelsen omfatter:  
Tilladelse til klapning af 2.000 m³ oprensningsmateriale fra en kanal der går 
fra Ellinge Bugt ind til inderhavnen i Frederiksværk Havn.  
 
Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på en klapplads i Kattegat 
nord for Hundested.  
 
Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 11 . Fre-
deriksværk Havn A.m.b.a. har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører 
opgaven, overholder vilkårene. 
 

  
Oversigtskort over havnen og den anviste klapplads. 
 

Jane Brøns-Hansen Susanne Simonsen 

                                                 
1 Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens § 26, jf. bekendtgørelse nr. 929 af 24. september 
2009 af lov om beskyttelse af havmiljøet. 

Naturstyrelsen • Ny Østergade 7-11 • 4000 Roskilde 
Tlf. 72 54 30 00 • Fax 33 32 22 01 • CVR 33157274 • EAN 5798000872110 • ros@nst.dk • www.nst.dk 



 
Annonceres i Frederiksværk Ugeblad den tirs/ons den 26/27 juli 2011. 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen udlø-
ber onsdag den 24. august 2011. 
Tilladelsen er gældende til og med 1. september 2016, hvorefter den udlø-
ber. 
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1. Vilkår for klaptilladelsen 

1.1 Vilkår for optagning og brugen af klappladsen 
A. Tilladelsen er gældende fra og med 24. august 2011 efter kl 16. Til-

ladelsen udløber den 1. september 2016. 

B. Tilladelsen omfatter klapning af en samlet mængde på 2.000 m3 
svarende til 1080 tons oprensdningsmateriale jf. bilag 1. Mængden i 
m³ er angivet i lastemål og mængden i tons er angivet som tørstof-
vægt.  

 
C. Tilladelsen omfatter klapning af materiale, som indeholder følgende 

koncentrationer og mængder af forurenende stoffer:  
 

Stof Koncentration  Maks. mængde 
Kobber (Cu) 23 mg/kg tørstof 11 kg 

TBT (Tributyltin) 6,5 µg/kg tørstof 7 gram 
 

D. Der stilles ikke vilkår til optagningsmetode. 

E. Klapningen skal foregå på klappladsen beliggende nord for Hunde-
sted afgrænset af positionerne (WGS 84), jf. bilag 2: 

 
Nummer Bredde Længde 

1 56°03,565' N 11°54,075' E 
2 56°03,548' N 11°54,308' E 
3 56°03,265' N 11°53,991' E 
4 56°03,298' N 11°53,908' E 
5 56°03,298' N 11°53,775' E 
6 56°03,432' N 11°53,791' E 

 
F. Der må som følge af klapningen ikke ske dybdeforringelser i klapom-

rådet til under 12,5 m.  

G. Der stilles ikke vilkår til klapmetode. 

H. Oprensning og klapning kan foretages i alle årets måneder.  

I. Klapmaterialet skal spredes jævnt på den i pkt. E beskrevne klap-
plads og 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 4, 
afsnit A anvendes til dette formål. Samtidig med underretningen skal 
havnen indsende en udfyldt kvalitetssikringsplan, jf. bilag 3, der pla-
cerer ansvaret for overholdelse af de stillede vilkår. Uddelegeres an-
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svaret til entreprenøren, der udfører klapningen, skal dette fremgå af 
kvalitetssikringsplanen.   
 
Hvis der sker ændringer i forhold til det indberettede, skal Natursty-
relsen straks underrettes herom. 
 
Afbrydes klapningen i mere end 2 måneder, skal der indgives ny un-
derretning.  
  

K. Hvis arbejdet ønskes varslet i Efterretninger for Søfarende skal Far-
vandsvæsenet underrettes herom mindst 3 uger forinden. Farvands-
væsenet skal underrettes skriftligt eller via E-mail: frv@frv.dk. Indbe-
retningsskema bilag 4 anvendes til dette formål. Samtidig underret-
tes om arbejdsmetode, anvendt materiel, herunder om der udlæg-
ges varp og om det forventede påbegyndelsestidspunkt samt om ar-
bejdets forventede varighed.  

 
Hvis arbejdet stoppes i mere end 2 måneder, skal ny underretning 
indsendes.  
 

L. Under klapningen skal der føres logbog over positionen for klapnin-
gen af de enkelte laster. Kopi af logbog skal fremsendes til Natursty-
relsen Roskilde indenfor 14 dage efter endt klapning. 

 
M. Senest 14 dage efter endt klapning underrettes Farvandsvæsenet 

og Naturstyrelsen om den endeligt klappede mængde i m3 og tons, 
samt om mindste dybde fundet på klappladsen og position med an-
vendt datum herfor. Indberetningsskema bilag 4, afsnit B anvendes 
til dette formål. 
 

N. Senest 1. februar hvert år sendes en samlet opgørelse til Natursty-
relsen med oplysning om den samlede mængde klappet i det fore-
gående 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 4, afsnit C anvendes til dette for-
mål. 

 

1.3 Vilkår for tilsyn og kontrol 
O. Frederiksværk Havn A.m.b.a. skal stille søværts transport til rådig-

hed, såfremt optagnings- og klapfartøjet ikke på normal vis kan an-
løbe havnen til inspektion. 

P. Kopi af tilladelsen skal forefindes på oprensningsfartøjet og klapfar-
tøjet. 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 jf. bilag 3. 
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Q. De fartøjer, der udfører opgravningen og klapningen, skal være ud-
styret 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 4 
afsnit A. AIS-udstyret skal til enhver tid være tændt, så længe op-
gravningen 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 
Frederiksværk Havn A.m.b.a. har ansøgt om tilladelse til klapning af 
oprensningsmateriale fra en kanal der går fra Ellinge Bugt nord for 
havnen til inderhavnen i Frederiksværk Havn. Områderne er vist bilag 
1. Kanalen er gradvist blevet fyldt op af materiale, der er bundfældet i 
det stillestående vand, og passagen igennem kanalen er dermed van-
skeliggjort.  
 
Miljøkonsekvensvurdering 
Frederiksværk Havn ligger i den nordlige ende af Roskilde fjord, der er 
udlagt som Natura 2000 område i en afstand af ca 2 km syd for hav-
nen og resten af fjorden mod syd. Opgravningen foregår dog så langt 
inde i havnen, at spredning af sedimentet i forbindelse hermed ikke 
forventes at medføre påvirkninger der kan få betydning for beskyttel-
sen af Naturaområdet. Klappladsen ligger ikke i nærheden af beskyt-
tede områder. Der er derfor ikke foretaget nærmere konsekvensvur-
deringer. 

2.2 Udtalelser fra høringsparter 
Fiskeridirektoratet 
Frederiksværk Havn A.m.b.a. havde i første omgang ansøgt om tilla-
delse til at klappe materialet på en lille klapplads beliggende syd for 
Rørvig. Denne klapplads lå meget tættere på, men Fiskeridirektoratet 
fandt det ikke rimeligt at klappe de 2000 m3 fra Frederiksværk Havn så 
tæt på et muslingefiskeområde, hvilket Naturstyrelsen har taget til ef-
terretning. Fiskeridirektoratet havde ingen bemærkninger til brug af 
den store klapplads længere fra kysten nord for Hundested, som er 
anvist i denne tilladelse.  
 
Farvandsvæsenet 
Farvandsvæsenet kan acceptere brugen af klappladsen med en 
mindste vanddybde på 12,5 meter. Farvandsvæsenets høringssvar er 
indarbejdet i vilkår F for tilladelsen. 
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Kulturarvsstyrelsen 
Kulturarvsstyrelsen har ingen bemærkninger til det ansøgte for så vidt 
angår kulturhistoriske interesser på havbunden. Det skal dog pointe-
res, at i forbindelse med oprensning må der ikke foretages opgravning 
som medfører, at der uddybes i dybde eller plan udenfor tidligere op-
rensede områder. 

2.3 Naturstyrelsens vurdering 
 

Tidligere oprensninger 
 Det er mere end 5 år siden kanalen sidst blev renset op. 

 
Vurdering af sedimentet 
Prøver til analyse for miljøfarlige stoffer blev udtaget den 26. januar 
2011. Der blev udtaget 5 delprøver spredt jævnt udover hele kana-
lens længde. Prøverne blev blandet sammen og sendt til analyse. 
Prøvetagningspunkterne er angivet på figuren i bilag 1. 
 
Tabel 1 Prøver fra januar 2011 

 Kanalen 
Frederiksværk 

Havn 2011 

Nedre  
aktionsniveau2

Øvre 
Aktions 
niveau 

Tørstof % 42,2 - - 
Glødetab 3,1 - - 

Kobber  mg/kg Ts 23  20 90 
Kviksølv  mg/kg Ts 0,03 0,25 1 

Nikkel mg/kg Ts 10 30 60 
Zink  mg/kg Ts 81 30 500 

Cadmium mg/kg Ts 0,43 0,4 2,5 
Arsen  mg/kg Ts <5 20 60 

Bly  mg/kg Ts 14 40 200 
Chrom  mg/kg Ts 12 50 270 

TBT µg/kg Ts 6,5 7 200 
DBT µg/kg Ts < 3 - - 
MBT µg/kg Ts < 7 - - 
PAH mg/kg Ts 0,096 3 30 

Summen af de følgende 9 PAH'er : Anthracen, benz [a] anthracen, benz [ ghi ] perylen, 
benz [a] pyren, chrysen, fluoranthen, indeno [1,2,3-cd] pyren, pyren og phenanthren. 

 
De parametre der overskrider nedre aktionsniveau er i tabel 1 overstreget med gult. 
 

Sedimentet indeholder koncentrationer af miljøfarlige stoffer der for de 
fleste stoffers vedkommende ligger under klapvejledningens nedre ak-
tionsniveau, der regnes for sammenlignelige med baggrundsniveauet 
i de indre danske farvande. Indholdet af kobber overskrider nedre ak-
tionsniveau ubetydeligt, og Zink-indholdet ligger på mere end to gan-
ge nedre aktionsværdi, men dog stadig langt under øvre aktionsværdi. 

                                                 
2 Miljøstyrelsens vejledning nr 9607 af 01/10/2005 om dumpning af optaget havbundsmateriale.
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Materialet regnes derfor som udgangspunkt for klapegnet under hen-
syntagen til de lokale forhold, herunder valg af egnet klapplads. 

 
Alternativer til klapning 
Da materialet visuelt er bedømt til at være finkornet sort slam, vurde-
res materialet ikke at være egnet som nyttiggørelse til kystfodring. Na-
turstyrelsen Roskilde har i øvrigt ikke kendskab til anvendelsesmulig-
heder for materialet i aktuelle projekter på land.  

 
 
Vurdering af klapningen i forhold til lov om miljømål  
Kattegat er et vandområde der ikke overholder målsætningen om god 
økologisk tilstand. En af grundene hertil er, at der er konstateret på-
virkninger på konksnegle som følge at forhøjede TBT indhold i sedi-
mentet. Kendskabet til indholdet af miljøfarlige stoffer er imidlertid 
meget dårligt, og det er derfor vanskeligt at vurdere om Kattegat når 
at opfylde miljømålet inden 2015.  
 
Den manglende målopfyldelse i området er desuden begrundet i for 
lave iltkoncentrationer om sommeren. De relativt små mængder orga-
nisk materiale, der klappes på relativt dybt vand jf denne tilladelse, 
vurderes ikke at påvirke graden af iltsvind af betydning.  
 
Klappladsen 
Klappladsens afgrænsning med angivelse af positionerne samt ind-
tegning på kort fremgår af bilag 2. Klappladsen ligger i en lavning i 
havbunden forårsaget af tidligere sandsugeaktivitet. Sedimentet er ka-
rakteriseret som en mellemting imellem fint sand og groft silt. Vand-
dybden er ca 14 meter. Dybden er større end den omgivende bund, 
der er omkring 11 meter. Afstanden fra land kombineret med størrel-
sen af sandsugehullet gør denne klapplads egnet til klapning af mate-
riale med et lettere forhøjet indhold af miljøfarlige stoffer, samt materi-
ale der er mere finkornet den omgivende sandbund. 
 
Vanddybden på klappladsen må ikke blive mindre end 12,5 meter. 
 
Der er med valg at denne klapplads tilstræbt at medføre færrest muli-
ge forstyrrelser i områdets miljøtilstand.  
 

3. Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Tilladelsen vil blive annonceret i Frederiksværk Ugeblad tirs/ons den 
26/27 juli 2011. 
 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af   

 Ansøgeren 
 Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 Kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
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 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 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. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig. Deres klage bedes sendt til Na-
turstyrelsen Roskilde, så vidt muligt elektronisk på mail adressen 
ros@nst.dk
 
Vi sender derefter klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sam-
men med tilladelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlin-
gen af sagen. 
 
Klagen skal være modtaget i Naturstyrelsen senest ved kontortids op-
hør den 24. august 2011, der er dagen for klagefristens udløb. Natur-
styrelsen underretter straks ansøger om klagen. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af 
Deres klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for al-
le andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige 
myndigheder. 
 
De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenæv-
net, når nævnet har modtaget klagen fra Naturstyrelsen Roskilde. De 
skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og 
Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Mil-
jøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er 
modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den 
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning 
om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside. 
Gebyret tilbagebetales, hvis 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-

hæves, 
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
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3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 
klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og 
Miljøklagenævnets kompetence. 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørel-
se er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af 
den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbage-
betales gebyret dog ikke. 
 
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, sejladsens sikkerhed eller gener 
over for tredjemand gør dette påkrævet. 

  
 Farvandsvæsenet 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. 
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5. Følgende har modtaget kopi af tilladelsen 
 
          Halsnæs Kommune mail@halsnaes.dk 
          Farvandsvæsenet 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
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BILAG 1 Oprensningsområdets placering  
[Kort over havnen/sejlrenden med indtegning af oprensningsområdet] 
 

 
 

De små lyseblå stjerner i oprensningsområdet angiver udtagningsstederne 
for de 5 delprøver til den blandingsprøve, der blev analyseret for miljøfarlige 
stoffer.
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BILAG 2 Klappladsens beliggenhed  

 

 
 
Klappladsen er afgrænset af følgende hjørnekoordinater (wgs 84): 
 

Nummer Bredde Længde 
1 56°03,565' N 11°54,075' E 
2 56°03,548' N 11°54,308' E 
3 56°03,265' N 11°53,991' E 
4 56°03,298' N 11°53,908' E 
5 56°03,298' N 11°53,775' E 
6 56°03,432' N 11°53,791' E 
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BILAG 3 Kvalitetssikringsplan 
 
Kvalitetssikringsplan er et Excel regneark 
Regnearket er fremsendt elektronisk til havnen 
 
Dette er blot et billede af det bilag, der skal udfyldes 
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BILAG 4 Indberetning af klapning til Farvandsvæsenet og Natur-
styrelsen 
 
Skemaet anvendes til indberetning før klapning, efter klapning og ved ind-
beretning pr. 1. februar for det foregående kalenderår. 
Indberetningsskema er et Excel regneark. 
 
Regnearket er fremsendt elektronisk til havnen. Dette er blot et billede af 
bilaget 
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