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KLAPTILLADELSE 
 
Klaptilladelse for: Stauning Havn v/ Ringkøbing-Skjern Kommune. 
 
Tilladelsen omfatter:  
Tilladelse til klapning af gennemsnitlig 6.000 m³ med udsving op til 9.000 m³ 
oprensningsmateriale pr. år i perioden 5. maj 2014 – 5. maj 2019.  
Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen 
K_132_03, beliggende langs sydsiden af sejlrenden til Stauning Havn. 
Ringkøbing-Skjern Kommune 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 K_132_03 Langs sejlrenden til Stauning Havn 
 
                                                
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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Godkendt 
 

Christian A. Jensen 
Annonceres den 5. november 2013 på Naturstyrelsens hjemmeside 
http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Klaptilladelser/. 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet og tidligst 5. maj 
2014. Klagefristen udløber den 5. december 2013. 
Tilladelsen er gældende til og med 5. maj 2019, hvorefter den udløber. 
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1.Vilkår for godkendelsen 

1.1 Vilkår for brugen af klappladsen 

A. Naturstyrelsen meddeler herved en femårig tilladelse til klapning af i 
alt 30.000 m3 oprensningen fra Sejlrenden til Stauning Havn. 
Tilladelsen er gældende fra 5. maj 2014 til 5. maj 2019. 

 
B. Ringkøbing-Skjern Kommune skal udarbejde en kvalitetssikrings-

plan, der dokumenterer, at de stillede vilkår overholdes. Denne kva-
litetssikringsplan skal indsendes til Naturstyrelse inden oprens-
ning/uddybning igangsættes. Forslag til kvalitetssikringsplan findes i 
bilag 4.  

 
C. Klapningen skal foregå på klappladsen K_132_03 beliggende syd for 

sejlrenden afgrænset af positionerne (WGS 84), kortbilag 1: 
 
 

55° 56, 82’ N  08° 21, 51’ E 
55° 56, 18’ N  08° 20, 18’ E 
55° 56, 80’ N  08° 21, 54’ E 
55° 56, 16’ N  08° 20, 21’ E 

 
 

D. Klapmaterialet skal spredes jævnt på den i pkt. C beskrevne klap-
plads og må ikke indeholde større faste genstande. Såfremt der opstår 
ødannelser som følge af klapningerne, skal disse indmåles i lands-
dækkende koordinatsystem, og dokumentation herfor tilgå Søfarts-
styrelsen. Omkostninger i forbindelse hermed er Søfartsstyrelsen 
uvedkommende.  

 
 

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

 
F. 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. 

 

1.2 Vilkår for indberetning 

G. 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. 
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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 indsendes. 
 
Såfremt arbejdet har været varslet i Efterretninger for Søfarende skal 
Søfartsstyrelsen underrettes, når klapningerne er afsluttet.  
 

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

 
I. Senest 14 dage efter endt klapning underrettes Naturstyrelsen om 

den endelige klappede mængde, samt oplysning om mindste dybde 
fundet i området og position med anvendt datum herfor. 
 

J. Senest 1. februar hvert år fremsendes en samlet opgørelse til Natur-
styrelsen med oplysning om den samlede mængde klappet i det fore-
gående kalenderår. Indberetning skal også ske selvom der ikke er fo-
retaget klapning. Indberetningsskema fremgår af bilag 5. 

 

1.3 Vilkår for tilsyn og kontrol 

 
K. Naturstyrelsen varetager tilsynet med klapningen. Ringkøbing-Skjern 

Kommune skal stille søværts transport til rådighed, hvis oprensnings-
fartøjet ikke kan lægge til kaj på normal vis. 

 
L. 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. Inden klapningen 
foretages skal der til Naturstyrelsen fremsendes oplysninger om far-
tøjets navn og AIS-identifikation. AIS-udstyret skal til enhver tid væ-
re tændt så længe klapningen udføres. Såfremt der sker nedbrud af 
AIS-udstyret skal klapningen standses og Naturstyrelsen underrettes.  
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2 Oplysninger i sagen 

2.1 Baggrund for ansøgningen 
Kogsgaard Miljø søger på vegne af Ringkøbing-Skjern Kommune om en 
fornyet tilladelse til klapning af oprensningsmateriale fra sejlrenden til Stau-
ning Havn 
Det oprensede materiale ønskes klappet på den hidtidige anvendte klap-
plads beliggende umiddelbart syd for sejlrenden. 
Sejlrenden til Stauning Havn er ca. 2.865 m lang og ca. 12 m bred, og sejl-
renden skal have en dybde på ca. 1,2 m målt i forhold til normal middel-
vandstand. 
Hovedparten af Ringkøbing Fjord er udlagt som EF Fuglebeskyttelsesom-
råde, EF Habitat område og Ramsar område (Natura 2000), Den udlagte 
klapplads, som er beliggende syd for indsejlingen til Stauning Havn, ligger i 
et område, der er udpeget som beskyttelsesområde efter EF-
fuglebeskyttelsesdirektivet (79/409/EØF) og EF –habitatdirektivet 
(92/43/EØF) samt i et område med en vanddybde på under 6 meter. 
Den seneste klaptilladelse, der er meddelt af Miljøcenter Århus med J.nr. 
AAR-421-00103, er gældende for klapning i perioden 1. maj 2008 til 1. maj 
2013. 
Materialet er hidtil klappet inden for de lige linjer mellem positionerne 
(WGS-84Datum): 
 
55°56,82 N 08°21,51 E  
55°56,18 N 08°20,18 E 
55°56,80 N 08°21,54 E  
55°56,16 N 08°20,21 E 
 
Klappladsen er beliggende på ca. 0,3-0,4 m vanddybde. Placering af klap-
pladsen sydfor indsejlingen til Stauning Havn fremgår af oversigtskort i bilag 
1. 
 Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker en fornyet 5-årig tilladelse til at op-
tagning og klapning af gennemsnitlig 6.000 m3 oprensningsmateriale pr. år 
fra sejlrenden, med udsving på op til 9.000 m3 for enkelte år. 
Der er fremsendt et særskilt notat med beskrivelse af undersøgelsen af for-
holdene i sedimentet, som ønskes oprenset /1/. Notatet beskriver feltarbej-
de og analyseresultater for arbejde udført i forbindelse med karakterisering 
af bundmaterialet med hensyn til indhold af tungmetaller og miljøfremmede 
stoffer samt kornstørrelsesfordeling. 
 
Miljøkonsekvensvurdering 
I forbindelse med ansøgningen om klaptilladelse i 2008 blev der udarbejdet 
en konsekvensvurdering af klapningen på Natura2000 området. 
Denne konsekvensvurdering danner grundlag for den nu ansøgte klapning. 
Den udlagte klapplads, som er beliggende syd for indsejlingen til Stauning 
Havn, ligger i et område, der er udpeget som beskyttelsesområde efter EF-
fuglebeskyttelsesdirektivet (79/409/EØF) og EF-habitatdirektivet 
(92/43/EØF) samt i et område med en vanddybde på under 6 meter.  
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Ringkøbing Fjord er meget lavvandet og vindeksponeret. Klappladsen er 
beliggende på ca. 0,3-0,4 m vanddybde. I områder med vanddybder mindre 
end 1 meter resuspenderes bundmateriale ved vindstyrker på 3 m/s og der-
over, hvilket er tilfældet 98 % af tiden. Selv i det dybeste område med 5 
meter vand resuspenderes bundmaterialet ved vindstyrker over 8-10 m/s 
afhængig af vindretningen, og disse vindstyrker forekommer ca. 50 % af 
tiden. Undersøgelser i fjorden har vist, at der sker en stor sedimentvandring 
på lavt vand. Sejlrenden er beliggende i et område med en netto sydgående 
sedimenttransport, og tilsander derfor gennem året primært med sediment 
fra de lave flader nord for sejlrenden. Klappladsen er udlagt syd for sejlren-
den for derved at videreføre sedimenttransporten i sydgående retning.  
 
Undersøgelser viser, at kornstørrelsesfordelingen af oprensningsmaterialet 
består af fint til meget fint sand, hvilket ikke afviger fra kornstørrelsen på 
klappladsen.  Det vurderes således, at karakteren af bundmaterialet i sejl-
renden ligner sedimentet i området tæt på sejlrenden. 
 
De foreliggende resultater for bundfaunaundersøgelser udført af Ringkøbing 
Amt på klappladsen indikerer, at niveauerne for både individtæthed og bio-
masse af bunddyrene er på højde med en referencestation i fjorden. 
 
Der er  foretaget analyser for miljøfremmede stoffer i oprensningsmaterialet 
i forbindelse med den ansøgte klaptilladelse. Undersøgelsen af sedimentet i 
sejlrenden i 2013 viser, at indholdet af tungmetaller ligger på niveau med 
baggrundsbelastningen i fjorden, hvilket også er forventeligt, den store se-
dimenttransport i området generelt, taget i betragtning.  
Klapningerne foretages i april-maj, som er i fuglenes ynglesæson. Blandt 
ynglefuglene, der indgår i udpegningsgrundlaget for Ringkøbing Fjord som 
fuglebeskyttelsesområde og habitatområde er der ingen, som yngler på 
eller tæt ved klappladsen. Klapningerne vurderes dermed ikke at have en 
væsentlig negativ påvirkning for ynglefuglene. 
 
De to marine naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget for habitatområ-
det er ”Flodmundinger” (naturtype 1130) og ”Kystlaguner og strandsøer” 
(naturtype 1150). Sejlrenden er beliggende i et område med en netto syd-
gående sedimenttransport, og tilsander derfor gennem året primært med 
sediment fra de lave flader nord for sejlrenden. Klappladsen er udlagt syd 
for sejlrenden for derved at videreføre sedimenttransporten i sydgående 
retning. Da Ringkøbing Fjord, som nævnt, er karakteriseret ved en markant 
sedimentvandring, vurderes det sammenfattende, at klapning af oprenset 
materiale fra Sejlrenden til Stauning Havn, som har et begrænset omfang, 
ikke udgør en trussel for de to nævnte naturtyper. 
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2.2 Naturstyrelsens vurdering 
Miljøkonsekvensvurderingen fra 2008 vurderes fortsat at kunne danne 
grundlag for vurdering af klapning syd for sejlrenden til Stauning Havn. Der 
er ikke sket ændringer i udpegningsgrundlages og forholdene vurderes ikke 
at være forandret siden 2008. Konsekvensvurderingen er afgrænset til de 
arter og naturtyper, som med størst sandsynlighed ville kunne påvirkes af 
klapningen. Arter og naturtyper, som udelukkende er knyttet til terrestriske 
områder, er derfor vurderet ikke at være relevante.  
Vurderingen, har som udgangspunkt omhandlet effekterne af sediment-
spredning i forhold til sedimentdynamikken i området, samt i forhold til su-
spension af sedimentpartikler og indholdsstoffer i form af partikler til vand-
fasen. På baggrund af konsekvensvurderingen, samt resultaterne af målinger 
af indholdet af miljøfarlige stoffer i oprensningsmaterialet (bilag 2) vurderes 
optagning og klapning til ikke at udgør en væsentlig negativ effekt på ud-
pegningsgrundlaget for Natura 2000 området. Oprensningen og klapningen 
ved Stauning Havn vurderes til at være isoleret til nærområdet bidrager der-
for i sammenhæng med andre aktiviteter i Ringkøbing Fjord ikke til en ku-
mulativ effekt. 
 

 
Klappladsen er i Ringkøbing Amts regionplan udlagt med lempet målsæt-
ning. Klappladsen der i gennem tiden har modtaget oprensningsmateriale fra 
sejlrenden til Stauning Fjord udviser ikke tegn på ødannelse, hvilket viser, at 
materialet indgår i den naturlige sedimentdynamik i området syd for sejlren-
den 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.3 Udtalelser fra høringsparter 

NaturErhverv 
Fiskeridirektoratet udtale ved høringen i 2008, at man ingen bemærk-
ninger har til sagen. 
 
Søfartsstyrelsen  

Farvandsvæsenet udtale ved høringen i 2008 har ingen bemærkninger til 
fortsat udpumpning/klapning af oprensningsmaterialer syd for sejlrenden og 
skal anmode om, at følgende vilkår indgår i en eventuel tilladelse:  
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Såfremt der opstår ødannelser som følge af klapningerne, skal disse indmå-
les i landsdækkende koordinatsystem, og dokumentation herfor tilgå Far-
vandsvæsenet. Omkostninger i forbindelse hermed er Farvandsvæsenet 
uvedkommende.  
 
 
 Fyldet skal spredes jævnt i området og må ikke indeholde større faste gen-
stande.  
 

 
Kulturarvsstyrelsen 

Kulturarvsstyrelsen udtale ved høringen i 2008, at man – for så vidt angår kulturhi-
storiske interesser på havbunden – ikke har bemærkninger til det forelagte. 

 
Der henvises til § 29 h, såfremt der skulle påtræffes noget af kulturhistorisk 
interesse under arbejdet. 

Museumsloven § 29 g. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af for-
tidsminder på havbunden, hvis de befinder sig i territorialfarvandet eller på kon-
tinentalsoklen, dog ikke ud over 24 sømil fra de basislinjer, 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. 
 
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 7. no-
vember 2013 

 
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af   

� Ansøgeren 
� Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
� Kommunalbestyrelsen 
� Sundhedsstyrelsen 
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� 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 5. december 
2013 kl 16.00, der er dagen for klagefristens udløb. Naturstyrelsen 
underretter straks ansøger om klagen. 
 
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:  
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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 
Strandingsmuseum St. George info@strandingsmuseet.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 
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 og sejlrende Stauning Havn. 
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BILAG 2 Sedimentanalyser Sejlrenden Stauning Havn 2013 
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BILAG 3 Kvalitetssikringsplan 
 
 

 



   

 16

BILAG 4 Indberetning af klapning for kalenderåret 
 

 
 
 
 
 


