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KLAPTILLADELSE 
 
Tilladelsen omfatter:  
Tilladelse til klapning af i alt 200.000 m³ oprensningsmateriale over en 5 
årig periode fra Nyt Løb Hestehoved dyb i Grønsund. 
 
Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klapplads 7.5b Tolke-
dyb. 
 
Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 11. 
Kystdirektoratet 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 
 
Annonceres i Sydsjællands Tidende onsdag den 7. december 2011. 
Klagefristen udløber onsdag den 4. januar 2011. 
Tilladelsen er gældende til og med 31. december 2016. 

                                                 
1 Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens § 26, jf. bekendtgørelse nr. 929 af 24. september 
2009 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 5. januar 2011. Tilladelsen ud-

løber den 31. december 2016. 

B. Tilladelsen omfatter klapning af en samlet mængde på 200.000 m3, 
svarende til ca. 405.000 tons oprensningsmateriale der stammer fra 
det område der fremgår af bilag 1. Volumen beregnes som lastemål. 

 
C. Tilladelsen omfatter klapning af uforurenet havbundsmateriale.  

 
D. Der stilles ikke vilkår til oprensningsmetoden. 

Klapningen skal foregå på klapplads 7.5b Tolkedyb.  
Klappladsen er afgrænset af hjørnepositionerne (WGS-84): 

 
WGS 84 Nord WGS 84 Øst 

54°52,139'  12°10,456'  
54°51,919'  12°11,243'  
54°51,742'  12°11,229'  
54°51,948'  12°10,441'  

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

rådet til under 10,1 m.  

F. Der stilles ikke vilkår til klapmetoden.  

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

H. Klapmaterialet skal spredes jævnt på klappladsen, og må ikke inde-
holde større faste genstande.  

 

1.2 Vilkår for indberetning 
I. 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-
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.  
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J. 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.  
 

K. 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. 

 
L. 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. 
 

M. 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 lastemål jf. punkt B. 
Indberetning skal også ske selvom, der ikke er foretaget klapning. 
Indberetningsskema bilag 4, afsnit C anvendes til dette formål. 

 

1.3 Vilkår for tilsyn og kontrol 
N. Kystdirektoratet skal stille søværts transport til rådighed, såfremt op-

tagnings- og klapfartøjet ikke på normal vis kan anløbe havnen til in-
spektion. 

O. 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. 
 

P. 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.  
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2. Oplysninger i sagen 

2.1 Baggrund for ansøgningen 
Kystdirektoratet har søgt om tilladelse til at klappe 200.000 m3 rent 
sand fra oprensning af sejlrenden Nyt løb og Hestehoved Dyb. An-
søgningen er en forlængelse af en eksisterende 5-årig klaptilladelse 
der udløber med udgangen af 2011. Oprensningen foregår normalt en 
gang om året i forårs- og sommerperioden. Men da det er en sejlren-
de for erhvervstrafik, skal sejlrenden holdes til officiel vanddybde hele 
året rundt, så oprensningen uden for den nævnte periode kan blive 
aktuel. 
 
Det oprensede materiale fra sejlrenden er uforurenet sand, som pga. 
det meget dynamiske område med stærk strøm, flyttes rundt i områ-
det. 
 
Miljøkonsekvensvurdering 
Både klappladsen og de to dele af sejlrenden (Nyt Løb og Hesteho-
ved Dyb) ligger i natura 2000 området nr. 168, som udgøres af habi-
tatområde nr. H147 og fuglebeskyttelsesområderne nr. F84 og F 87.  
 
I Kystdirektoratets eksisterende klaptilladelse blev det vurderet, at ef-
fekterne af oprensning, sejlads og klapning var uden væsentlig betyd-
ning for de relevante udpegningsgrundlag. Dette vurderes stadig at 
gælde da: 1) sejlrenden og det nye forslåede område for klapning lig-
ger langt fra yngleområde for terner og fra de observerede område for 
spættet sæl, 2) trækfuglene der befinder sig i Grønsund området vil 
raste i perioden hvor oprensning sjældent foregår, 3) oprensningen 
normalt varer nogle få uger, og derfor forstyrrer lidt i forhold til den er-
hvervstrafik, der dagligt sejler gennem Nyt Løb og Hestehoved Dyb, 
4) Grønsund ikke er et særligt væsentlig område for marsvin, 5) Det 
oprensede og klappede sediment er det samme som findes naturligt 
på klappladsen, 6) sedimentmængden er marginal i forhold til det der 
naturligt bevæger sig i området.  
 
Der er derfor ikke foretaget nærmere konsekvensvurderinger heraf. 

2.2 Udtalelser fra høringsparter 
Naturerhvervsstyrelsen 
Fiskeriinspektorat Øst har flg. kommentarer: Der henstilles til firmaet 
der foretager klapningen, at respektere allerede udsatte garn i områ-
det, når der klappes. Fiskerne kan identificeres via deres havneken-
dingsnummer, som står på deres vagere. Hvis der skulle være pro-
blemer mht. identificering eller kontakt til evt. fiskere er fiskeriinspekto-
rat øst behjælpelig med dette. 
 
Søfartsstyrelsen 
Søfartsstyrelsen tager Kystdirektoratets oplysninger om at dybden på 
klappladsen er 15 – 20 meter til efterretning og har derfor inden be-
mærkninger til klapningen under forudsætning af, at klapningen ikke 
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medfører en mindstedybde mindre end 10,1 meter. Desuden ønsker 
Søfartsstyrelsen klappladsen opmålt efter endt klapning.  
 
Kulturarvsstyrelsen 
Da dele af den oprindelige klapplads 7.5a ligger på meget lavt vand, 
foreslog Vikingeskibsmuseet, at klapområdet forlænges mod vest i 
den dybe Tolkedyb med et tilsvarende areal, som Vikingeskibsmuseet 
ønsker friholdt på lavere vand. Klapområdet er flyttet mod vest som 
ønsket af Kulturarvsstyrelsen.  

2.3 Naturstyrelsens vurdering 
 

Tidligere oprensninger 
  Sejlrende oprenses årligt. 

 
Vurdering af sedimentet 
Som udgangspunkt anses materiale der stammer fra områder udenfor 
havnene for uforurenede uden at dette verificeres med analyser. Hvis 
der er tale om klapning af store mængder materiale anbefales det dog 
i klapvejledningen, at der tages analyser med mindre det er åbenlyst, 
at materialet er uforurenet. Dette forhold vurderes at gøre sig gæl-
dende i denne sag, da sejlrenden oprenses årligt. Det materiale der 
skal klappes, formodes at være rene materialer fra omgivelserne, der 
kun kortvarigt har opholdt sig i sejlrenden. Der er derfor ikke udtaget 
prøver af materialet. 
 

Alternativer til klapning 
I mange år har det ikke været muligt at afsætte sandet til nyttiggørel-
se, men i 2011 har det for første gang været muligt, hvorfor Kystdirek-
toratet også har en tilladelse til dette. Kystdirektoratet vil også frem-
over forsøge at nyttiggøre så meget af sandet som muligt. 
 
Vurdering af klapningen i forhold til lov om miljømål  
Området i omgivelserne til oprensnings og klapområdet skal som ud-
gangspunkt opfylde god økologisk tilstand, hvilket vil sige, at der skal 
findes et uforstyrret eller ubetydeligt forstyrret alsidigt dyre- og plante-
liv i området. På klappladsen accepteres en fysisk forstyrrelse af bun-
den i forbindelse med klapning.  
 
Grønsund er et vandområde, der ikke overholder målsætningen om 
god økologisk tilstand. Hovedbegrundelsen herfor er, et forhøjet ind-
hold af næringssalte. Kendskabet til indholdet af miljøfarlige stoffer er 
meget dårligt, og det er derfor vanskeligt at vurdere, om Grønsund når 
at opfylde miljømålet inden 2015.  
 
Den manglende målopfyldelse i området vurderes ikke at være af-
hængig af forhold der vedrører denne klapning, da det vurderes, at 
såvel indholdet af miljøfarlige stoffer som indholdet af næringsstoffer i 
det klappede materiale svarer til det omgivende sand.  
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Klappladsen 
Klappladsens afgrænsning med angivelse af positionerne samt ind-
tegning på kort fremgår af bilag 2. Klappladsen ligger i en strømrende 
i havbunden. Vanddybden er mellem 15 og 20 meter. Mindstedybden 
er i henhold til Søfartsstyrelsens bemærkninger sat til 10,1 meter. 
Klappladsen er flyttet mod vest i forhold til den eksisterende klap-
plads. Dette er i første omgang sket på anmodning fra Kulturarvssty-
relsen. Samtidig bevirker det en bedre løsning i forhold til overholdel-
se af de krævede minimumsdybder fra Søfartsstyrelsen.  

3. Offentliggørelse og klagevejledning 
 

Tilladelsen vil blive annonceret i Sydsjællands Tidende onsdag den 7. De-
cember 2011. 

 
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 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 7. december 2011, der er dagen for klagefristens udløb. Na-
turstyrelsen underretter straks ansøger om klagen. 
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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 
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 kræver 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. 
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- 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 
 
          Vordingborg Kommune post@vordingborg.dk
          Guldborgsund Kommune kommunen@guldborgsund.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.dk@greenpeace.org 
          Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk 
          Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 
          Dansk Sejlunion ds@sailing.dk 
 
 

 9 

mailto:post@vordingborg.dk
mailto:sst@sst.dk
mailto:ssg@danskbyggeri.dk
mailto:ae@aeraadet.dk
mailto:info@flidhavne.dk


BILAG 1 Oprensningsområdets placering  
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BILAG 2 Klappladsens beliggenhed  

 

 
 
Klappladsen er afgrænset af følgende hjørnekoordinater: 
 

WGS 84 Nord WGS 84 Øst 
54°52,139'  12°10,456'  
54°51,919'  12°11,243'  
54°51,742'  12°11,229'  
54°51,948'  12°10,441'  
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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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