
 Vandplaner og havmiljø 

J.nr. NST-4311-00042 

Ref. Chraj 

Den 30-01-2014 

 

 

 
 
 
KLAPTILLADELSE 
 
Klaptilladelse for: Horsens Havn. 
 
Tilladelsen omfatter:  
Tilladelse til klapning af 50.000 m³ uddybningsmateriale fra området foran Kaj 18 Horsens Havn. Tilla-
delsen er gældende til 31. december 2014.  
Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen K_164_01, beliggende ud for Trel-
denæs i det nordlige Lillebælt. Horsens Havn har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven, 
overholder vilkårene. 
 
Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 11 .  

 
Placeringen af klapplads Treldenæs K_164_01 i nordlige Lillebælt 
 

Godkendt 
 

Christian A. Jensen 
 

Annonceres den 30. januar  2014 på Naturstyrelsens hjemmeside 
http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Klaptilladelser/. 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet og tidligst 27. februar 2014.  
Tilladelsen er gældende til og med 31. december 2014, hvorefter den udløber. 

                                                
1 Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens § 26, jf. bekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 af lov om beskyttelse af havmiljøet. 
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1.Vilkår for godkendelsen 

1.1 Vilkår for brugen af klappladsen 

Naturstyrelsen meddeler herved en femårig tilladelse til klapning af i alt 50.000 m3 uddybningsma-
teriale foran Kaj 18 i Horsens Havn. Uddybningsmaterialet omfatter ikke de øverste 60 cm aflejring 
som forudsættes landdeponeret. 

Tilladelsen er gældende fra 27.februar 2014 til 31. december 2014. 
 

A. Horsens Havn skal udarbejde en kvalitetssikringsplan, der dokumenterer, at de stillede vilkår 
overholdes. Denne kvalitetssikringsplan skal indsendes til Naturstyrelse inden oprens-
ning/uddybning igangsættes. Forslag til kvalitetssikringsplan findes i bilag 4.  

 
B. Klapningen skal foregå på klapplads ved Treldenæs der er afgrænset af følgende positioner 

(WGS 84 datum), jf. bilag 2: 
 

55o 37,21’ N  - 09o 56,88’ E 
55o 36,66’ N  - 09o 56,03’ E 
55o 36,91’ N  - 09o 57,73’ E 
55o 36,86’ N  - 09o 55,83’ E 

 
 
 
C. Klapmaterialet skal spredes jævnt på den i pkt. B beskrevne klapplads og må ikke indeholde større 

faste genstande. Der må som følge af klapningen ikke ske dybdeforringelser i klapområdet til under 
14 m. 

 
D. Kopi af tilladelsen skal forefindes på oprensnings/uddybningsfartøjet og klapfartøjet. 

 
E. Tilladelsen kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes, såfremt hensynet til beskyttelsen af 

havmiljøet, sejladsens sikkerhed eller gener over for tredjemand gør dette påkrævet. 
 

1.2 Vilkår for indberetning 

F. Naturstyrelsen underrettes via E-mail: NST@NST.dk senest 7 dage før oprensningen starter.  
Samtidig underrettes om arbejdsmetode, anvendt materiel, herunder om der udlægges varp og 
om det forventede påbegyndelsestidspunkt samt om arbejdets forventede varighed. 
 
Såfremt arbejdet ønskes varslet i Efterretninger for Søfarende skal Søfartsstyrelsen underrettes 
herom mindst 3 uger forinden. Stopper arbejdet i mere end 2 måneder, skal ny underretning ind-
sendes. 
 
Såfremt arbejdet har været varslet i Efterretninger for Søfarende skal Søfartsstyrelsen underret-
tes, når klapningerne er afsluttet.  
 

G. Ved klapningen skal der føres elektronisk logbog over positionen med starttidspunkt for klap-
ningen af de enkelte laster. Kopi af logbog tilsendes Naturstyrelsen senest 14 dage efter endt 
klapning. 

 
H. Senest 14 dage efter endt klapning underrettes Naturstyrelsen om den endelige klappede mæng-

de, samt oplysning om mindste dybde fundet i området og position med anvendt datum herfor. 
 



I. Senest 1. februar hvert år fremsendes en samlet opgørelse til Naturstyrelsen med oplysning om 
den samlede mængde klappet i det foregående kalenderår. Indberetning skal også ske selvom der 
ikke er foretaget klapning. Indberetningsskema fremgår af bilag 5. 

 

1.3 Vilkår for tilsyn og kontrol 

 
J. Naturstyrelsen varetager tilsynet med klapningen. Horsens Havn skal stille søværts transport til 

rådighed, hvis oprensningsfartøjet ikke kan lægge til kaj på normal vis. 
 

K. De fartøjer, der udfører opgravningen og klapningen, skal være udstyret med elektronisk positi-
oneringsudstyr, hvor positionen løbende registreres. Skibets position skal være tilgængelig via 
det nationale overvågningssystem for skibsfart: AIS klasse A. Inden klapningen foretages skal 
der til Naturstyrelsen fremsendes oplysninger om fartøjets navn og AIS-identifikation. AIS-
udstyret skal til enhver tid være tændt så længe klapningen udføres. Såfremt der sker nedbrud af 
AIS-udstyret skal klapningen standses og Naturstyrelsen underrettes.  

 
 
 



2 Oplysninger i sagen 

2.1 Baggrund for ansøgningen 
Klapansøgning  
Horsens Havn, Kaj 18 – Uddybning foran ny kaj  
Horsens Havn ansøger om klaptilladelse af uddybningsmateria-
ler iht. ”Bekendtgørelse af 7. december 2007 om dumpning af 
optaget havbundsmateriale (klapning)” og ”Vejledning fra Mil-
jøstyrelsen Dumpning af optaget havbundsmateriale klapning 
VEJ nr. 9607 af 01/10/2005” i forbindelse med uddybning foran 
en ny kaj i Horsens Havn.  
1. Projektbeskrivelse  
 
Forlængelse af Søndrekaj med ca. 200 m; nærmere benævnt 
Kaj 18.  
Kajen ønskes forlænges idet der mangler bagareal samt ny kaj 
til nye erhvervsformål.  
Den nye kajvæg etablering i forlængelse af den eksisterende 
Kaj 16, i et område hvor vanddybden i dag kun er -3,0 á -6,0 
meter. Kajen forlænges med ca. 200 meter, for at sikre til-
strækkelig bagareal til den fremtidige kunde. Udvidelsen sker i 
østlig retning i forhold til den eksisterende kaj.  
Foran den nye kaj uddybes til kote -8.0, og under forudsætning 
af at materialerne er rene, ønskes disse deponeret på godkendt 
klapplads. Beskaffenheden af uddybningsmængder er ved at 
blive vurderet ifb. udtagning og analysering af miljøprøver, og 
prøveomfanget er vurderet i samarbejde med Naturstyrelsen 
og Miljøstyrelsen.  
Det kan desuden oplyses, at høringsfristen fra Kystdirektoratet 
for projektet er afsluttet d. 14.10.2013.  
2.1 Arten og mængden (angivet i m3 og tons) af det materiale, 
som ønskes klappet (ler, mudder, sand m.v.), samt oplysning 
om, hvorvidt materialet stammer fra oprensning eller uddyb-
ning  
 
Uddybningsmaterialet foran ny kajvæg vurderes at være rene 
Marine Postglaciale Gytjeaflejringer. For yderligere information 
henvises til bilag 2 – Geotekniske boringer.  
Forventede uddybningsmængder er vurderet til ca. 50.000 m3 

svarende til ca. 70-80.000 tons Gytje.  
2.2 Oplysninger og materialets indhold af forurenede stoffer  
 
Miljøprøver er udtaget efter anvisninger fra Naturstyrelsen 
samt Miljøstyrelsen og fremsendt til analyse ved akkrediteret 
firma. Datarapport med analyseresultater fremsendes, så disse 
kan indgå i Naturstyrelsens afgørelse efter endt høring. 



 

Klapning af i alt ca. 50.000 m3 materiale forventes at være under forud-
sætning af, at materialerne er rene, svarende til detektionsværdier min-
dre end det nedre aktionsværdi iht. klapvej-ledningen.  
I tilfælde af at det foreslåede prøveprogram indikerer forureningsgrader 
over nedre aktionsværdi, for én eller flere prøver, vil de øverste 60 cm 
materialer for hele området blive deponeret i spulefeltet. (Det vurderes 
ikke muligt at underopdele området i delarealer.) Alle mængder fra 60 
cm og nedefter, vurderes at være rene, og bør derfor deponeres på god-
kendt klapplads.  
2.3 Angivelse af arbejdsområdet  
 
Arbejdsområdet fremgår af tegning 107.  
2.4 Forslag til klapplads  
 
Der ansøges om tilladelse til klapning af sediment ved klappladsen i om-
rådet ved As Vig eller en af Naturstyrelsen anviste klappladser.  
2.5 Angivelse af tykkelsen af sedimentlag  
 
Tykkelserne på sedimentlaget varierer, men da der er tale om en uddyb-
ning, er tykkelsen på sedimentlaget stor; ca. 2,0 á 5,0 meter. 3  

2.6 Tidsplan for arbejdets udførelse  
 
Uddybning forventes igangsat ultimo 2013 til primo 2014.  
2.7 Påtænkt klapmetode og optagningsmetode  
 
Det er endnu ikke fastlagt, hvilken optagningsmetode der anvendes, 
men det forventes, at uddybning udføres ved hydraulisk gravemaskine 
på pram.  
Havbundsmaterialet spredes jævnt inden for klappladsen, ved åbning af 
fartøjets bund.  
2.8 Vurdering af muligheden for nyttiggørelse eller anden håndtering  
 
Iht. bilag 2 – Geotekniske boringer består uddybningsmaterialer af gytje, 
hvorfor materialerne ikke finder anvendes til nyttiggørelse.  
Naturstyrelsen bedes behandle denne ansøgning som en hastesag.  
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2.2 Naturstyrelsens vurdering 
 
Klappladsen 
Naturstyrelsen vurderer at klappladsen i As Vig ikke er egnet til at 
modtage en større mængde gytje på grund af et højt organisk indhold. 
Materialet henvises til det mere strømfyldte klappladsen øst for Trel-
denæs i Farvandet Nord for Fyn. Klappladsen ligger ca. 4,5 km fra 
nærmeste kyst i et strømfyldt farvand og ca. 8 km fra nærmeste Natu-
ra-2000 område. For at mindske risikoen for spredning af materialerne 
udenfor klappladsen er der stillet vilkår om, at klapninger skal foregå 
på særlige vilkår. Vanddybden er på klappladsen ca. 14 - 20 m og 
havbunden består af silt og fint sand. Klappladsen er placeret i pro-
duktionsområde for muslingefiskeri. Klappladsens placering fremgår 
af vilkår nr. 1.1 B og bilag nr. 2 

 
Vurdering af klapningen i forhold til lov om miljømål 
Målsætning for Nordlige Lillebælt 
I Vejle Amts Regionplan 2001-2013, der er gældende for vandområ-
det ved klappladsen, er fastsat kvalitative mål for vandkvaliteten sva-
rende til et upåvirket eller svagt påvirket plante- og dyreliv. Store dele 
af nordlige Lillebælt er desuden udpeget som beskyttede naturområ-
der (Natura-2000). Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 8 km 
fra klappladsen.    

 
I Miljøministeriet er planer for vand- og naturtilstanden under udar-
bejdelse og målsætninger heri vil erstatte målsætninger fra Lands-
plandirektivet/regionplanerne.   

 
Målsætningsopfyldelse 
Nordlige Lillebælt opfylder ikke målsætningen i dag, svarende til et 
upåvirket eller svagt påvirket plante- og dyreliv (jf. Basisanalyse for 
Vanddistrikt 60 – Vejle Amt). Der er således i Lillebælt og tilstødende 
fjorde fundet så høje indhold af miljøfarlige stoffer, at vejledende in-
ternationale grænseværdier overskrides og det er sandsynligt, at 
skadelige effekter på det marine dyreliv forekommer som følge heraf.  
 
Uddybningsmaterialerne fra Horsens Havn består af gytje som ikke 
er belastet med TBT og tungmetaller. Der vil som følge af klapningen 
ikke ske en øget belastning af klappladsen.  
 
Såfremt vilkårene i tilladelsen om bl.a. opgravnings- og klapningsme-
tode og overholdes vurderes det at klapningen ikke vil kunne medfø-
re en væsentlig påvirkning af de nærmeste beskyttede områder (Na-
tura 2000), da de ligger i relativ stor afstand fra klappladsen.  

 
Det vurderes at der ikke vil ske en belastningen af produktionsområ-
det for muslingefiskeri samt risikoen for ophobning og akutgiftvirkning 
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i nærområdets sediment og dyreliv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.3 Udtalelser fra høringsparter 

NaturErhverv 
Fiskeridirektoratet Fredericia har ikke fremsendt bemærkninger til sa-
gen. 
 
Søfartsstyrelsen  
Søfartsstyrelsen ser intet sejladssikkerhedsmæssigt til hinder for det 
ansøgte. 
  
Vi skal anmode om at følgende vilkår indgår i en eventuel tilladelse: 
Klapningen skal udføres således at der under og efter klapningerne ik-
ke forekommer dybder mindre end 14,0 meter i forhold til middel-
vandstand (DVR-90). 

 

 
Moesgård Museum 
Moesgård Museum har modtaget materiale vedr. ovennævnte. Museet 
skal meddele, at museet - for så vidt angår fortidsminder på havbunden 
– intet har at bemærke til det ansøgte. 
Skulle der under arbejdet påtræffes spor af fortidsminder eller vrag 
skal dette dog straks anmeldes til 
Moesgård Museum ifølge museumslovens § 29 h. 
§ 29 h. Findes der under et anlægsarbejde eller en aktivitet på havbunden spor 
af fortidsminder eller vrag, 
skal fundet anmeldes til kulturministeren efter reglerne i § 28 og 
arbejdet skal standses.Museumsloven § 29 g. Der må ikke foretages æn-
dringer i tilstanden af fortidsminder på havbunden, hvis de befinder sig i territo-
rialfarvandet eller på kontinentalsoklen, dog ikke ud over 24 sømil fra de basis-
linjer, hvorfra bredden af det ydre territorialfarvand måles. 
  Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af vrag af skibe eller skibs-
ladninger, der må antages at være gået tabt for mere end 100 år siden, hvis de 
befinder sig i de områder, der er nævnt i stk.1, i vandløb eller i søer. 
 Stk. 3. Kulturministeren kan bestemme, at vrag af skibe eller andre fartøjer, der 
er gået tabt for mindre end 100 år siden, skal være omfattet af bestemmelsen i 
stk. 2. 
 Stk. 4. Kulturministeren kan i forbindelse med et anlægsarbejde eller en aktivi-
tet på havbunden stille krav om, at den ansvarlige for anlægsarbejdet eller akti-
viteten udfører marinarkæologisk forundersøgelser. 
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Museumsloven § 29 h. Findes der under et anlægsarbejde eller en aktivitet på 
havbunden spor af fortidsminder eller vrag omfattet af § 29 g, stk. 1 og 2, skal 
fundet anmeldes til kulturministeren efter reglerne i § 28, og arbejdet skal 
standses. 
 Stk. 2. Kulturministeren beslutter inden for 4 uger fra anmeldelsen, om arbejdet 
kan fortsætte, eller om det skal være indstillet, indtil der er foretaget en marinar-
kæologisk undersøgelse. En marinarkæologisk undersøgelse skal gennemføres 
hurtigst muligt. Der kan fastsættes vilkår for genoptagelsen af arbejdet. 
 Stk. 3. Udgiften til undersøgelser og eventuel sikring af det påtrufne fortidsmin-
de eller vrag afholdes af den ansvarlige for anlægsarbejdet eller aktiviteten. 

  
 
 

3. Offentliggørelse og klagevejledning 
 

Tilladelsen vil blive annonceret på Naturstyrelsen hjemmeside den 30. ja-
nuar 2014 

 
Afgørelsen kan påklages til 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 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 og sendes til Naturstyrelsen.. Vi 
sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med tilla-
delsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Klagen skal være modtaget i Naturstyrelsen senest den 27. februar 
2014 kl 16.00, der er dagen for klagefristens udløb. Naturstyrelsen 
underretter straks ansøger om klagen. 
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Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der 
er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Miljøklagenævnet 
har truffet afgørelse i sagen, medmindre Miljøklagenævnet bestem-
mer 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. 

  

Søfartsstyrelsen 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. 1406 af 7. december 
2007 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. 

 

5. Følgende har modtaget kopi af tilladelsen 
 
Søfartsstyrelsen sfs@dma.dk 
NaturErhvervstyrelsen mail@naturerhverv.dk 
Moesgård Museum claus.skriver@moesmus.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). in-
fo@flidhavne.dk 
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 
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Danmarks Sportsfiskerforbund 
post@sportsfiskerforbundet.dk 
Greenpeace hoering.dk@greenpeace.org 
Dansk Ornithologisk Forening natur@dof.dk 
Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 
Kystdirektoratet kdi@kyst.dk  
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BILAG 1 Klappladsens beliggenhed 
 
 
 

 
Beliggenhed af klapplads K_164_01 Treldenæs 
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BILAG 2 Sedimentanalyser og uddybningsområde ved Kaj 18 Horsens 
Havn 
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BILAG 3 Kvalitetssikringsplan 
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BILAG 4 Indberetning af klapning for kalenderåret 
 

 
 
 
 
 


