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Afgørelse for ansøgning om fornyelse af klaptilladelse 
for løbende oprensninger i Esbjerg Havn.  
      
Klaptilladelse for: Løbende oprensninger af Esbjerg Havns bassiner og de 
inderste dele af indsejlingerne.   
 
Tilladelsen omfatter:  
5-årig tilladelse til klapning af max. 1 mio. m³ oprensningsmateriale per år 
med et gennemsnit på 700.000 m3 per år fra Esbjerg Havns bassiner og de 
inderste dele af indsejlingerne bestående af havneafsnittene 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8DE, 11AB, 20(ny Østhavn) og 30(Atlantkaj). 
 
Klapningerne skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladserne E, N, 
F og Ø i Vadehavet. Kystdirektoratet har pligt til at sikre sig, at entreprenø-
ren/besætningen på oprensningsfartøjerne, der udfører opgaven, overhol-
der vilkårene. 
 
Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 11. 
  
Afgørelsen annonceres på Naturstyrelsens hjemme-
side(www.naturstyrelsen.dk) fra den 20. december 2012. 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen udlø-
ber den 17. januar 2013. 
 
Tilladelsen er gældende til og med 31. januar 2018, hvorefter den udløber. 

 

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 klaptilladelsen 

1.1 Vilkår for optagning og brug af klappladsen 

A. Tilladelsen er gældende fra og med den 17. januar 2013, såfremt 
der ikke er indgået klager over afgørelsen. 

B. Tilladelsen omfatter klapning af max. 1. mio. m3 oprensningsmateria-
le per år med et gennemsnit på 700.000 m3 per år fra områderne 1, 
2, 3, 4, 5, 7, 8DE, 11AB, 20(Ny Østhavn) og 30(Atlantkaj) i Esbjerg 
Havn(jf. bilag 1). 

 
C. Der må ikke foregå overløb fra pram eller gravekasse i forbindelse 

med transport til klappladserne. 
 

D. Klapningerne skal foregå på klappladserne E, N, F og Ø i Vadeha-
vet(se bilag 1 og søkort).  

 
E. Følgende mindste-dybder skal overholdes på klappladserne: Klap-

plads F: 3,0 meter MLWS; Klapplads Ø: 4,1 meter MLWS. 
 

F. Materialerne skal spredes jævnt og må ikke indeholde større faste 
genstande. 

 
1.2 Vilkår for indberetning 

 
G. Senest 8 dage før klapningerne agtes påbegyndt, skal underretning 

herom være Naturstyrelsen i hænde.  Samtidig med underretningen 
skal Kystdirektoratet indsende en udfyldt kvalitetssikringsplan, jf. bi-
lag 2, der dokumenterer, at de stillede vilkår overholdes.  
 
Hvis der sker ændringer i forhold til det indberettede, skal Natursty-
relsen straks underrettes herom. 
 
Afbrydes klapningen i mere end tre måneder, skal der indgives ny 
underretning.  
  

H. Hvis arbejdet ønskes varslet i Efterretninger for Søfarende skal Sø-
fartsstyrelsen underrettes herom mindst 3 uger forinden. Søfartssty-
relsen skal underrettes skriftligt. Indberetningsskema bilag 3 anven-
des til dette formål. Samtidig underrettes om arbejdsmetode, an-
vendt materiel, herunder om der udlægges varp og om det forvente-
de påbegyndelsestidspunkt samt om arbejdets forventede varighed.  

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

I. Under klapningen skal der føres logbog over positionen for klapnin-
gen af de enkelte laster. En kopi af logbogen skal i tilladelsens gyl-
dighedsperiode opbevares af enten bygherre eller entreprenør. På 
anmodning fra Naturstyrelsen skal den fremsendes indenfor 14 da-
ge. 
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J. Senest 14 dage efter endt klapning underrettes Søfartsstyrelsen og 

Naturstyrelsen om klapningens afslutning, den endeligt klappede 
mængde i m3 og tons. Indberetningsskema bilag 3 anvendes til det-
te formål. 
 

K. Senest 1. februar hvert år fremsendes en samlet opgørelse til Na-
turstyrelsen med oplysning om den samlede mængde, der er klap-
pet i det foregående kalenderår, angivet i m³ og tons som fastmål el-
ler lastemål jf.punkt B. Indberetning skal også ske, selvom der ikke 
er foretaget klapning. Indberetningsskema bilag 3 anvendes til dette 
formål. 

1.3 Vilkår for tilsyn og kontrol 

L. Moniteringsprogram/egenkontrol: Fra havneafsnittene 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8DE, 11AB, 20 og 30 skal Kystdirektoratet sørge for at der en 
gang årligt(tilstræbes i november-december) udtages delprøver fra 
et antal prøvetagningsstationer. I de havneafsnit, hvor der over flere 
år er målt stabilt lave niveauer af miljøfarlige stoffer, kan prøvetag-
ningsfrekvensen sættes ned til hvert andet år. Dette aftales forinden 
med og godkendes af Naturstyrelsen. Hvert andet år udtages der 
desuden(på samme årstid) prøver af sediment på udvalgte bag-
grundsstationer i Vadehavet.  

Delprøverne af sedimentet indgår i samleprøver, som sendes til ana-
lyse for indhold af tungmetaller(Hg, Cd, Cu, Pb, Cr, Zn, Ba, Ar, Ni, 
Va), organotin(TBT, DBT og MBT) og PAH-forbindelser.  

 På udpegede steder ved klappladserne opstilles turbiditetsmålere 
og der udføres undersøgelser af støtteparametre. Endeligt program 
herfor aftales med Naturstyrelsen senest 1. april 2013.     

M. Kildeopsporing: For at sikre at indholdet af miljøfarlige stoffer fortsat 
holdes på et acceptabelt lavt niveau i Esbjerg Havns bassiner, bør 
arbejdet med opsporing og lokalisering af kilder til forurening af hav-
nens sediment fortsættes. Mødereferater og rapporter herfra sendes 
til Naturstyrelsen.  

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 Kystdirektoratet er ansvarlig for de aktivi-
teter, som er omfattet af denne tilladelse, skal sørge for, at entrepre-
nøren er gjort bekendt med tilladelsens vilkår jf. bilag 2 

 
P. De fartøjer, der udfører opgravning og klapning, skal være udstyret 

med elektronisk positioneringsudstyr, hvor positionen løbende regi-
streres. Skibets position skal være tilgængelig via det nationale 
overvågningssystem for skibsfart: AIS. Senest 5 hverdage før klap-
ningen foretages skal der til Naturstyrelsen fremsendes oplysninger 
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om fartøjets navn og AIS-identifikation (MMSI nummer) jf. bilag 2. 
AIS-udstyret skal til enhver tid være tændt så længe klapningen ud-
føres. Såfremt der sker nedbrud af AIS-udstyret, skal Naturstyrelsen 
underrettes. Naturstyrelsen tager stilling til om arbejdet skal stand-
ses eller om andet udstyr kan erstatte AIS-udstyret midlertidigt.  
 

Q. 3 gange årligt skal klappladserne opmåles/pejles og data leveres til 
Søfartsstyrelsen i digital form. Data leveres i tekstfil med angivelse 
af position, dybde og tid, gerne suppleret med en GIS-kompatibel fil. 
Data leveres som aktuelle opmålte middeldybder). For hver dybde 
skal der som minimum være angivet position samt vandstandskorri-
geret dybde og tid(Ascii x,y,z og tid). Koordinater leveres i 
UTM32/WGS94 eller GEO/WGS84 og dybde i forhold til DVR90, 
MLWS eller LAT.  

2. Oplysninger i sagen 

2.1 Ansøgningen mm 

Esbjerg Havn består af følgende bassiner: Industrifiskerihavn (2 bassiner), 
Konsumfiskerihavn (2 bassiner), Trafikhavn (med 2 anlægsbroer for tank-
skibe), Færgehavn, Dokhavn, Sønderhavn og Østerhavn, samt 4 kajer (At-
lant-, Australien-, Aries-,Taurus- og Geminikaj) placeret som strømkajer 
direkte ud til Vadehavet i havnens SE-lige ende. Et nyt havneafsnit, Ny Øst-
havn, er under etablering. Sammen med dette vil der blive etableret endnu 
en strømkaj, Capricornkaj(se bilag 1). 
 
Som det fremgår af afsnit 2.5 er niveauerne af forurenende stoffer i havnens 
sediment generelt faldende bl.a. som resultat af kildeopsporingen, der er 
beskrevet i nedenstående.   
 
Ud over de havneafsnit, hvorfra der i henhold til klaptilladelse af 19. novem-
ber 2007 må klappes oprensningsmateriale, ønsker Kystdirektoratet følgen-
de afsnit omfattet af fornyelsen af klaptilladelsen: ny østhavn(20), dokhav-
nen(3), oliebro-området(6), forhavn til 5. bassin og Atlantkaj(30).  
 
Det er på møde mellem Kystdirektoratet, Esbjerg Havn og Naturstyrelsen 
den 16. november 2012 aftalt, at kun sediment fra dokhavnen, ny østhavn 
og Atlantkaj tilføjes i nærværende klaptilladelse for de løbende oprensnin-
ger i Esbjerg Havns bassiner og indsejlinger. Klaptilladelse for de øvrige 
havneafsnit kan først udstedes, når niveauerne af miljøfarlige stoffer i sedi-
mentet er blevet så lave, at der ikke er risiko for påvirkning af NATURA-
2000 områdets naturtyper og arter.    
 
Den ny Østhavn(20) er under etablering. Naturstyrelsen meddelte den 1. juli 
2011 tilladelse til klapning af 2,8 mio. m3 uddybningsmateriale i forbindelse 
med etablering af det ny havneafsnit. På grund af den relative høje sedi-
mentationsrate i området forventes der at opstå et behov for oprensning af 
ca. 300.000 m3 materiale for at bevare vanddybden i den ny østhavn. Op-
rensningsmaterialer fra Atlantkaj er tidligere klappet på klappladserne i Ve-
sterhavet. Da der er tale om siltaflejringer, vurderes det, at disse materialer 
bør klappes i Vadehavet i stedet. Oprensningsbehovet herfra er vurderet til 
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at udgøre 2.000-3.000 m3. Naturstyrelsen har den 21. december 2011 
meddelt tilladelse til klapning af i alt 53.000 m3 fra området foran oliebroer-
ne og dokhavnen på klappladserne i Vesterhavet. Som det fremgår af afsnit 
2.5 er indholdet af miljøfarlige stoffer i dokhavnen nu så lavt, at materialet vil 
kunne klappes på klappladserne i Vadehavet.  
 
Med inddragelse af flere områder af havnen, hvorfra der ønskes klappet på 
klappladserne i Vadehavet, bliver den samlede mængde i gennemsnit 
700.000 m3 og kan variere fra 450.000 m3 til 1.000.000 m3  
 
For at optimere klapningerne og mindske den del af klapmaterialerne, der 
føres fra klappladserne tilbage til havnen, er der udpeget 2 nye placeringer. 
Dog bibeholdes de tidligere anvendte klappladser E og F med modifikatio-
ner(se afsnit 2.5 om klappladserne).  
 
2.2 Konsekvensvurdering 
 
Som det fremgår af afsnit 2.5 om klappladserne ligger de 4 klappladser tæt 
på NATURA 2000 området ”Vadehavet”. 
 
Alle planer og projekter, der kan påvirke et internationalt beskyttelsesområ-
de væsentligt, skal i henhold til EF-habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, jfr. arti-
kel 7, vurderes med hensyn til deres virkning på områdets naturtyper og 
levesteder samt de arter, området er udpeget for at bevare. 
 
Tidligere udførte undersøgelser: 
 
Der blev i 2004 udarbejdet en konsekvensvurdering, som byggede på ana-
lyseresultater fra 2003. Denne konsekvensvurdering påpegede, at klapning 
af materialer, med indhold af miljøfarlige stoffer svarende til 2003 niveauet, 
kunne have effekter på dyrelivet i Vadehavet. Som det fremgår af afsnit 2.5 
”vurdering af sedimentet..”, er der siden 2003 sket et betydeligt fald i indhol-
det af miljøfarlige stoffer i sedimentet i Esbjerg Havn. I tilladelsen af novem-
ber 2007 blev der stillet vilkår om, at koncentrationerne og mængderne af 
TBT og PAHer skulle nedbringes til et niveau, hvor der ikke er risiko for på-
virkning af de arter og naturtyper, området er udpeget for at beskytte, her-
under risikoen for langtidseffekter. Til en vurdering af, hvilket niveau indhol-
det af miljøfarlige stoffer skulle nedbringes til, blev der i 2009 udarbejdet en 
konsekvensvurdering for TBT og PAH i Vadehavet ved klapning i Grådyb 
tidevandsområde.   
 
Konsekvensvurdering for nærværende tilladelse. 
 
DHI(Danmarks Hydrauliske Institut) har i 2012 udarbejdet ”Esbjerg Havn, 
Konsekvensvurdering af klapning fra bassiner og indsejlinger”(seneste revi-
derede version af 14. september 2012). Konsekvensvurderingen skulle dels 
undersøge de miljømæssige konsekvenser af klapningerne i Vadehavet 
med en øget mængde klapmateriale og dels belyse retur-problematikken af, 
hvorledes sediment fra klapningerne føres tilbage til havnens bassiner. I 
den forbindelse blev der oprettet 2 nye placeringer for klappladser, og de 
eksisterende blev justeret. 
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Konsekvensvurderingen konkluderer følgende, som vedrører denne tilladel-
se: 
 

 Den øgede mængde, der klappes forventes ikke at have væsentlige 
effekter på Vadehavets funktion som aflejringsområde og øgningen 
af suspenderet materiale i vandfasen vil ikke have væsentlig effekt 
på områdets arter.  

 Klapningerne vil ikke give anledning til en generel forøgelse af kon-
centrationen af miljøfarlige stoffer i sedimentet i Grådyb. 

 Det vurderes, at indholdet af TBT i klapmaterialerne ikke vil forårsa-
ge akutte eller kroniske effekter på vandmiljøet.  

 Ingen af metallerne vil forårsage akutte effekter som følge af klap-
ningerne. Klapningerne medfører ikke eksponeringsniveauer af me-
taller, som ligger over de niveauer, som organismerne ville opleve, 
hvis der ikke blev klappet.     

 Klapningerne medfører ikke eksponeringer med PAH’er, som ligger 
over de niveauer, som organismer ville opleve, hvis der ikke blev 
klappet.  

 Samlet vurderes det, at de miljøfarlige stoffer i klapmaterialerne ikke 
vil have nogen virkning på de naturtyper og dyr, som indgår i udpeg-
ningsgrundlaget for NATURA 2000-området.  

 Af hensyn til naturtypen ”vader’s” opbygning og diskussioner om, 
hvorvidt opbygningen kan følge med de forventede vandstigninger, 
som følge af klimaændringer, bør det tilstræbes at klappe så meget 
sediment som muligt i Vadehavet.   

2.3 Kildeopsporing  
Ifølge vilkår nr. 1.3 i klaptilladelse af 19. november 2007 skulle Kystdirekto-
ratet indsende en plan for, hvordan indholdet af forurenende stoffer kan 
nedbringes i havnens sediment. Planen skulle indeholde konkrete aftaler 
mellem Kystdirektoratet, Esbjerg Havn, Esbjerg Kommune og de virksom-
heder, som har udledninger til havnen. 

Kystdirektoratet opstartede derfor i foråret 2008 et samarbejde med Esbjerg 
Havn og Esbjerg Kommune. I december 2010 blev der afleveret en rapport 
om kildeopsporingen. Siden 2008 er der blevet afholdt 12 møder mellem 
parterne og der blev tilknyttet en konsulent. Til brug for kildeopsporingen 
blev der dels anvendt viden om udledninger af spildevand, regnvandsbetin-
gede overløb og andre kilder til forurening af havnens sediment med en 
række miljøfarlige stoffer. Og der blev dels anvendt analyseresultater fra 
den årlige monitering af miljøfarlige stoffer i de forskellige områder af hav-
nen og fra baggrundsstationer i Vadehavet for at lokalisere kilderne.  

Rapporten konkluderer, at der for tungmetallerne arsen, cadmium, kviksølv, 
nikkel, bly, vanadium og cobolt ikke sker en væsentlig tilførsel af stofferne 
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fra havnerelaterede kilder. For metallet barium er den kendte kilde i havne-
afsnit 1 standset. Faldet af barium i sedimentet i perioden 2003-2006, som 
beskrevet i den tidligere tilladelse, er således også fortsat(se afsnit om ind-
hold af forurenede stoffer i sedimentet). For kobber, zink og chrom ses in-
gen stedfaste kilder, men det vurderes at skibsfarten kan udgøre en kilde 
hertil. De mest væsentlige kilder for forurening af havnen med TBT og 
PAH’er ses i de havneafsnit der er domineret af værfts- og ophugningsakti-
viteter.   

Der er løbende indgået aftaler mellem Kystdirektoratet, Esbjerg Havn og 
Esbjerg Kommune om standsning eller reducering af kilderne i havnen. Bl.a. 
har Esbjerg Havn kontaktet skibe for at gennemgå deres håndtering af bari-
um og afholdt møder med virksomhederne i 6. bassin om arbejdsprocedure. 
Esbjerg Kommune har målrettet indsatsen overfor virksomheder der har 
udledninger med problematiske indhold af miljøfarlige stoffer, bl.a. med flere 
tilsyn og en revidering af tilsynene.     

På grund af de gode resultater med anvendelse af kildeopsporing, vil dette 
arbejde fortsætte og der er stillet vilkår herom i tilladelsen.       
      

2.4 Udtalelser fra høringsparter 

NaturErhvervstyrelsen 
NaturErhvervstyrelsens afdeling i Fredericia har 7. november 2012 meddelt, 
at de ingen bemærkninger har til klapningerne fra Esbjerg Havn på de 4 nye 
placeringer for klappladserne.  
 
Søfartsstyrelsen 
Søfartsstyrelsen har ved mail af 16. november 2012 indsendt bemærknin-
ger om de 4 nye placeringer af klappladserne. Søfartsstyrelsen havde bl.a. 
bemærkninger til de eksakte placeringer af klapplads E og N. Klapplads N 
bør indtegnes på søkort og at mindste dybde og ny placering af klapplads F 
bør ligeledes fremgå af søkort.   
Kystdirektoratet har efterfølgende indsendt forslag til ændringer af placerin-
gerne.  Søfartsstyrelsen har den 11. december 2012 meddelt, at de ikke har 
yderligere bemærkninger. Søfartsstyrelsens bemærkninger om mindste-
dybder er indarbejdet i vilkårene for tilladelsen.   

 
Strandingsmuseet 
Museet har i deres høringssvar af 20. december 2012 meddelt, at de ingen 
bemærkninger har klapningerne fra Esbjerg Havn på klappladserne E, N, F 
og Ø i Vadehavet. Der henvises til § 29 h, såfremt der skulle påtræffes no-
get af kulturhistorisk interesse under arbejdet. 

2.5 Naturstyrelsens vurdering 

 
Tidligere oprensninger/uddybninger 
Der udføres dagligt oprensninger i Esbjerg Havn. Den ny Østhavn er under 
etablering og uddybes. Projektet, som er etapeopdelt, forventes færdigt i 
nærværende klaptilladelses gyldighedsperiode. 
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Vurdering af sedimentet i havneafsnit  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8DE, 11AB, 20 og 30.    

Det udføres årligt(november – december) prøvetagning og efterfølgende 
kemisk analyse af sedimentet fra alle bassiner i Esbjerg Havn.  De senest 
modtagne resultater stammer fra prøvetagningen i december 2011. Der er 
indsendt i alt 48 blandingsprøver til analyse, som hver især er blandinger af 
3-5 stikprøver. I bilag 4 er angivet resultater for de dele af Esbjerg Havn, 
hvorfra der gives tilladelse til klapning.  De 48 blandeprøver repræsenterer 
24 afsnit af havnen, hvorfor resultaterne er angivet som et interval. Lige-
som de foregående år er prøverne analyseret for kornstørrelse, tørstof, 
organisk stof(glødetab), 11 metaller, 16 PAH’er og 7 organotinforbindelser, 
deriblandt tributyltin(TBT). 

Følgende vurdering af analyseresultaterne omfatter de områder af havnen, 
hvorfra der gives tilladelse til klapning. Dvs. Østerhavn(1), indre Sønder-
havn(2), ydre Søndrehavn(2), indre Dokhavn(3), ydre Dokhavn(3), indsej-
lingen til Søndre Færgehavn(2/4), Færgehavnen(4), ydre Trafikhavn(5), 
indre Trafikhavn(5), indsejlingen til Trafikhavnen(7), indsejlingen til 1. og 2. 
bassin(8DE) og indsejlingen til 4., 5. og 6. bassin(11AB) - se bilag 4. 

Kornstørrelse 

Sedimenterne i Esbjerg Havn er hovedsageligt finkornet, bestående af det 
for området karakteristiske Vadehavs-slik, med et mindre indhold af sand. 
Indholdet af dette finkornede materiale er naturligt stor i vandfasen i Vade-
havet og bidrager til bevaring og opbygning af vaderne. Det forårsager dog 
også en meget stor sedimentation i områdets havne, hvorfor der er et stort 
behov for at opretholde vanddybden via oprensninger. Kilderne til det fin-
kornede materiale er Nordsøen og de tilstødende floder. Materialerne 
transporteres med Jyllandsstrømmen fra den sydlige del af Nordsøen 
nordpå til bl.a. Vadehavet.  

Tørstof og organisk stof 

Sedimenterne varierer fra ret vandholdige sedimenter med tørstof procent 
på 36 % til sedimenter med tørstofindhold op til 73 %. Sedimenterne med 
høje tørstofindhold har generelt et lavt indhold af organisk stof (ca. 2 % af 
tørstofindholdet) som det fx ses for sedimentet fra indsejlingen til trafikhav-
nen. Sedimentet i de fleste havneafsnit har et lille til moderat indhold af 
tørstof og et moderat indhold af organisk stof.   

Tributyltin(TBT) 

Analyseresultaterne fra seneste prøvetagning viser, at indholdet af TBT i 
havneafsnittene ligger mellem 1,2 til 15 µg TBT/kg TS. Indholdet af TBT 
ligger dermed på niveau med eller under baggrundsniveauer målt på sedi-
ment i Vadehavet.  

Som det ses af figur 2.5.1 er der siden 2003 sket et markant fald i indholdet 
af TBT i Esbjerg Havns sediment og fra 2008 har indholdet af TBT ligget 
stabilt på niveau med eller under baggrundsværdier i de havneafsnit, hvor 
der er givet tilladelse til klapning. 
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Figur 2.5.1. Udviklingen af indholdet af TBT i perioden 2003 til 2011 i de bassiner 
af Esbjerg Havn hvorfra sedimentet tillades klappet.   
 
Siden sommeren 2003 har det været forbudt at påføre ny TBT-holdig ma-
ling på alle skibe, der sejler under EU-flag. I 2008 er der desuden indgået 
en aftale om et globalt forbud igennem IMO (international søfartsorganisati-
on).  
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Figur 2.5.2. Udviklingen af indholdet af TBT i perioden efter udstedelsen af den 
seneste tilladelse, som byggede på data fra 2006. I tilladelsen var stillet vilkår om, 
at niveauerne af TBT skulle nedbringes yderligere til et niveau, hvor der ikke er 
risiko for påvirkninger af områdets naturtyper og arter i 2010. Dette niveau er op-
nået.   
 
I havnens øvrige afsnit er der i de senere år også set et betydeligt fald.  

Dokhavnen, hvorfra der i den tidligere tilladelse ikke kunne gives tilladelse, 
har nu opnået så lave niveauer af TBT(4,1-6,6 µg TBT/kg TS) at dette hav-
neafsnit tilføjes klaptilladelsen.    
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De højeste værdier ses i indsejlingen til 2. bassin (8DE) og indsejlingen til 
4., 5. og 6. bassin(11AB). Dette skyldes sandsynligvis, at de mest forure-
nede områder af havnen støder op til de to indsejlinger. Sedimentet i disse 
områder vil blive oprenset og deponeret på land indenfor de kommende år, 
hvorfor det fremover forventes, at niveauerne i indsejlingerne vil falde yder-
ligere, da der ikke længere vil foregå en spredning af forurenet sediment fra 
de tilstødende havneafsnit.  

Metaller 

Der er analyseret for indhold af metallerne arsen(As), cadmium(Cd), 
chrom(Cr), kobber(Cu), kviksølv(Hg), nikkel(Ni), bly(Pb), vanadium(V), 
zink(Zn) og barium(Ba). 

Indholdet af alle 10 målte metaller ligger på niveau med eller under bag-
grundsværdier for Vadehavet.  

De havneafsnit, hvor der fundet de højeste indhold af arsen er indre Søn-
derhavn, trafikhavnen og forhavnen til 2. bassin. Højeste indhold af chrom 
ses i trafikhavnen og forhavnen til 2. bassin. Højeste indhold af kobber, bly 
og zink ses i trafikhavnen og forhavnen til 2. bassin.  

Der er en sammenhæng mellem de havneafsnit med højeste indhold af 
metaller og indholdet af organisk stof i sedimentet, idet metaller har en ten-
dens til at hæfte sig til det organiske stof. En undtagelse er barium, hvor de 
højeste indhold foruden trafikhavnen og forhavnen til 2. bassin også findes 
i Østerhavn og Sønderhavn. I disse havneafsnit har der tidligere været en 
kilde til forurening med barium. Siden denne kilde blev lokaliseret og stop-
pet er der sket et markant fald i indhold af barium.  
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Figur 2.5.3. Indholdet af barium i Østerhavn og Sønderhavn i perioden 2003-2011.  
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Barium 2006-2011
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Figur 2.5.4. Udviklingen af indholdet af barium i perioden efter udstedelsen af den 
seneste tilladelse, som byggede på data fra 2006. I tilladelsen var stillet vilkår om 
at niveauerne af barium skulle nedbringes yderligere til et niveau på eller under 
baggrundsniveau. Dette er opnået. 
 

Baggrundsniveauer af metaller ligger generelt højere i Vadehavet end i 
andre danske havområder. Det skyldes at Vadehavet tilføres metaller fra 
bl.a. Elben via Jyllandsstrømmen.  

PAH’er 

Der er analyseret for de samme 16 PAH-forbindelser, som der er analyse-
ret for på baggrundsstationerne.  De 9 PAH-forbindelser som er anvendt til 
aktionsniveauerne i klapvejledningen er blandt de 16 der er analyseret for. 
Det er valgt at præsentere summen for alle 16 PAH-forbindelse for at kun-
ne sammenligne med de lokale baggrundsværdier(se bilag 4). 

I alle havneafsnit(1, 2, 3, 4, 5, 7, 8DE, 11AB), ligger summen af de 16 PA-
Her på niveau med eller under baggrundsværdier for Vadehavet.  

Havneafsnit 20 og 30 

Området ved Atlant Kaj(afsnit 30) ligger i forbindelse, men udenfor Esbjerg 
Havn, i et strømfyld område. Ved nabokajen, som ligger nær Atlant Kaj er 
der i 2007 udtaget prøver af sedimentet. Prøvetagningen viste, at overfla-
desedimentet ved Australienskaj består af grus, sten og muslingeskaller 
med et moderat indhold af organisk stof (5,1 % af tørstofindholdet).  Ind-
holdet af alle målte stoffer lå i overfladesediment under det nedre aktions-
niveau (jf. klapvejledningen) og under baggrundsniveauerne.    

Den ny Østhavn(afsnit 20) ligger ligeledes udenfor Esbjerg Havns eksiste-
rende bygværker og er under etablering. I forbindelse hermed er der i 2011 
meddelt tilladelse til klapning af uddybningsmaterialer fra Ny Østhavn. En 
prøvetagning i 2011 viste, at havbundsmaterialerne hovedsageligt består af 
ler og en mindre andel gytje.  Analyseresultaterne viste, at indholdet af en 
række tungmetaller, organotin(bl.a. TBT), PAH’er og PCB’er ligger på ni-
veau med eller under baggrundsniveauer og det nedre aktionsniveau.  
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Det vurderes at oprensningsmaterialer fra afsnit 20 og 30 vil have et lavt 
indhold af miljøfarlige stoffer dvs. på niveau med eller under baggrundsni-
veauer for Vadehavet.   

Egenkontrol/Moniteringsprogram:  

Der er siden 1998 årligt udtaget prøver af sedimentet i Esbjerg Havn som er 
blevet analyseret for en række metaller, PAH-forbindelser og organotin 
(TBT, DBT og MBT). I forbindelse med udstedelsen af den gældende tilla-
delse i 2007 blev der stillet vilkår om, at der desuden i november-december 
udtages sedimentprøver på baggrundsstationer i NATURA-2000 området i 
Grådyb tidevandsområde. Der er derfor i 2007, 2010 og 2012 udtaget prø-
ver af sediment på stationerne Skideneng, Kjelstvej og Albuen i Vadehavet. 
Disse stationer ligger dels i områder hvor modelberegninger viser, at sedi-
mentet fra klapningerne transporteres hen dels i områder hvor der tidligere i 
forbindelse med amternes og statens overvågning er udtaget sedimentprø-
ver for beskrivelse af Vadehavets tilstand.  

Naturstyrelsen vurderer, at det fortsat er vigtigt kontinuerligt at lave målinger 
af indholdet af forurenende stoffer i Esbjerg Havns sediment og i sediment 
fra baggrundsstationerne. Det tidligere moniteringsprogram med årlige må-
linger bør derfor fastholdes (jf. vilkår 1.3.K) og bør også omfatte de ny om-
råder 20(ny Østhavn) og 30(Atlantkaj).  

For at eftervise og understøtte modelberegningerne i konsekvensvurderin-
gerne foreslås det, at der opstilles turbiditets- og strømmålere i udpegede 
områder. Det kan desuden overvejes, at måle vandfasens kornstørrelse via 
Laser Scattering, måle suspenderet materiale og evt. udføre opsamling i 
sedimentfælder. Et program herfor aftales mellem Kystdirektoratet, Esbjerg 
Havn og Naturstyrelsen.  
 
I forbindelse med Miljøministeriets overvågningsprogram udtager Natursty-
relsen prøver af sediment og muslinger på udvalgte stationer i Vadehavet. 
Der udtages i den forbindelse årligt prøver blåmuslinger på en station ud for 
Halen, tæt på Skideneng. Der er tidligere udtaget muslingeprøver på en 
station ved Hans Odde. Analyseresultater fra overvågningen vil blive brugt i 
moniteringsprogrammet for klapningerne fra Esbjerg Havn.      
 
Alternativer til klapning 
Finkornet sediment egner sig generelt ikke til brug som råstof.  
 
 
Klappladserne 
Oprensningsmaterialer fra Esbjerg Havn er tidligere klappet på klapplads E 
og F i Vadehavet. For at minimere risikoen for, at klapmaterialerne transpor-
teres med tidevandet tilbage til havnen er der oprettet 2 nye klappladser og 
placeringerne af klapplads E og F er justeret. De ny klappladser betegnes 
E, N, F og Ø i Vadehavet(se bilag 1).  Klapplads E ligger på 3 - 7 meter 
vand og på klapplads F er vanddybden omkring 4 meter. På de to nye klap-
pladser er vanddybderne henholdsvis 5-6 meter(klapplads Ø) og 4-11 me-
ter(klapplads N). Alle klappladser ligger i områder med stærk strøm og stør-
stedelen af klapmaterialerne aflejres derfor ikke på klappladserne. Klap-
pladsernes placering er således valgt for, at det klappede materiale ikke 
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lægger sig på klappladserne, men transporteres videre med tidevands-
strømmen, hvorefter det indgår i den naturlige sedimentdynamik i Vadeha-
vet. 
 
Vurdering af klapningen i forhold til lov om miljømål 
 
Amternes regionplaner vil indtil vandplanernes ikrafttrædelse angive målene 
for vandområderne. Sønderjyllands Amt og Ribe Amt har i 2006 udarbejdet 
en basisanalyse af NATURA-2000 området N89 ”Vadehavet”. Basisanaly-
sen beskriver områdets naturtyper og arter og truslerne mod områdets na-
turværdier. I henhold til Vandrammedirektivet har Ribe Amt i 2004 desuden 
udarbejdet en basisanalyse for vanddistrikt 55 (Vadehavet), der dækker alle 
vandområderne i Vadehavet (også udenfor de beskyttede områder). Af 
begge basisanalyser fremgår det bl.a. at belastningen med miljøfarlige stof-
fer medfører problematiske koncentrationer af TBT, PCB, PAH og tungme-
taller i muslinger fra Vadehavet. 
 
I Naturstyrelsens vandplan for hovedopland 1.10 Vadehavet(høringsudkast 
af oktober 2010) er det ud fra værdier for kviksølv i muslinger vurderet, at 
den kemiske tilstand i Vadehavet ikke er god. Den økologiske tilstand med 
hensyn til miljøfarlige stoffer er ukendt for området, idet der i forbindelse 
med Vandrammedirektivet kun er opstillet miljøkvalitetskrav for vandfasen, 
hvorfra der ikke foreligger data for Vadehavet. Ud fra vejledende økotoksi-
kologiske kriterier(EAC, OSPAR, 1998) er det dog vurderet, at sediment og 
biota fra bl.a. Grådyb tidevandsområde har så høje indhold af miljøfarlige 
stoffer(bl.a. TBT og flere metaller), at det ikke understøtter en god økologisk 
tilstand i vandområdet, da stofferne kan have negativ indflydelse på bundle-
vende dyr og planter. Intersexundersøgelsen (kønsændringer hos strand-
snegle som følge af påvirkningen med TBT) fra 2008 viste dog ikke nogen 
significant påvirkning af sneglene i Grådyb tidevandsområde.  
 
Naturstyrelsen vurderer, at klapning af oprensningsmaterialerne fra havne-
afsnittene 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8DE, 11AB, 20 og 30 ikke vil bidrage til en væ-
sentlig øget næringsstofbelastning. Oprensningsmaterialerne har et så lavt 
indhold af miljøfarlige stoffer, der ligger på niveau med eller under bag-
grundsmålinger for Vadehavet, at det vurderes at klapningerne ikke vil bela-
ste området ved klappladserne og Vadehavet yderligere med miljøfarlige 
stoffer.  

Det er i konsekvensvurderingen for klapning af op til 1. mio. m3 oprens-
ningsmaterialer per år fra Esbjerg Havns bassiner og indsejlinger vurderet, 
at den øgede mængde der klappes ikke vil have væsentlige effekter på Va-
dehavets funktion som aflejringsområde og øgningen af suspenderet mate-
riale i vandfasen vil ikke have væsentlig effekt på områdets arter. Det vurde-
res desuden, at de miljøfarlige stoffer i klapmaterialerne ikke vil have nogen 
virkning på de naturtyper og dyr, om indgår i udpegningsgrundlaget for NA-
TURA 2000-området(se afsnit 2.2). 

3. Offentliggørelse og klagevejledning 
Tilladelsen vil blive annonceret på Naturstyrelsens hjemmeside den 
20. december 2012. 
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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. 
 
Pr. 1. januar 2011 er der indført gebyr på klager, nærmere information 
herfor kan findes på www.nmkn.dk. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Naturstyrelsen, 
Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ - så vidt mu-
ligt elektronisk på ODE@nst.dk. Vi sender derefter klagen videre til 
Natur- og Miljøklagenævnet sammen med tilladelsen og det materiale, 
der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Klagen skal være modtaget senest ved kontortids ophør den 17. ja-
nuar 2013 der er dagen for klagefristens udløb. Naturstyrelsen under-
retter straks ansøger om klagen. 
 
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 klagenævnet be-
stemmer 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. 
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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 tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv el-
ler andre, herunder ved besparelse. 

5. Bilag:  

Bilag 1: Kort over oprensningsområder og klappladser. 

Bilag 2: Kvalitetssikringsplan 

Bilag 3: Indberetningsskema 

Bilag 4: Analyseresultater for 2011 

6. Følgende har modtaget kopi af tilladelsen: 
 
          Esbjerg Kommune 
          Søfartsstyrelsen 
          NaturErhvervstyrelsen 
          Kulturarvsstyrelsen postfor@kulturarv.dk 
          Sundhedsstyrelsen sst@sst.dk  
          Forbrugerrådet fbr@fbr.dk 
          Danmarks Fiskeriforening mail@fiskeriforening.dk 
          Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere 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 info@nordic.greenpeace.org 
          Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk 
          Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 
          Dansk Sejlunion ds@sailing.dk 
          Danmarks Idrætsforbund dif@dif.dk  





 

  

BILAG 2 Kvalitetssikringsplan for klapning fra 
løbende oprensninger i Esbjerg Havns bassiner og 
inderste indsejlinger      

      

     
        
        
       

   Vilkår Ansvarlig person Havn (bygherre) Entreprenør 

      Navn Telefon/e-mail Telefon/e-mail 

   
1.1  
       

   

 
 
 
       

   

 
1.2 
       

          

   1.3       

          

          

          
  Dato      
         

     Underskrift Underskrift   

 
 



År              INDBERETNING AF KLAPAKTIVITET Journalnummer

             til Søfartsstyrelsen og Naturstyrelsen Klapplads

Havn

Adresse Afsnit C    Årsindberetning

Efter årsskifte, senest 1. februar

Kontaktperson m³ tons

Telefonnummer Den totale klappede mængde for hele året.

E-mail Dato for indbertning

Afsnit A    Før opgaven starter

Indberetningn til Naturstyrelsen: 8 dage før at opgaven starter                                                                   Indstilles opgaven i mere end 2 månder, skal en ny indberetning gives.

Indberetningn til Farvandsvæsenet: 3 uger før at opgaven starter** 1. Opgave 2. Opgave 3. Opgave

Forventet start (dato)

Forventet varighed (antal dage)

Navnet på firmaet der skal udføre opgaven

Navnet på fartøjet der skal opgrave  + MMSI nummer*

Navnet på fartøjet der skal klappe (fx navnet på prammen) + MMSI nummer*

Arbejdet nødvendiggør at afmærkninger inddrages/flyttes midlertidig (ja/nej)**

Ønskes arbejdet offentliggjort i Efterretning for Søfarende (ja/nej)*'

Dato for indberetning

* MMSI Maritme Mobile Service Identify Number

Afsnit B    Efter klapning er afsluttet

                                                                  Indstilles opgaven i mere end 2 månder, skal en ny indberetning gives.

Indberetning 14 dage efter opgaven er afsluttet 1. Opgave 2. Opgave 3. Opgave

Dato for afslutning af opgaven

Dato for reetablering af afmærkninger, hvis de har været inddraget/flyttet**

m³ tons m³ tons m³ tons

Klappede mængde

Dybde [m] Position Dybde [m] Position Dybde [m] Position 

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

Ø: Ø: Ø:

Dato for indberetning:

** Indberetning der kun  har interesse for Farvandsvæsenet, som skal følge indbretningsfristen på 3 uger


