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rederiet, der udfører opgaven, overholder vilkårene. 
 
Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 11 

.   
Oversigtskort over graveområdet og den anviste klapplads 
 
Annonceres i Fyensstiftstidende den 12. oktober 2010. 
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1. Vilkår for klaptilladelsen 

1.1 Vilkår for optagning og brugen af klappladsen 
A. Tilladelsen er gældende fra og med den 9. november 2010, såfremt 

der ikke er indgået klager over afgørelsen. Tilladelsen udløber den 
31. marts 2011. 

B. Tilladelsen omfatter klapning af en samlet mængde på 200.000 m3 
uddybningsmateriale i fast mål fra sejlrenden i Odense Fjord fra 
Odense Havneterminal til Gabet, en strækning på ca. 6,75 km, jf. bi-
lag 1a og 1b. 

  
C. For at begrænse spredning af ophvirvlet sediment og miljøfarlige 

stoffer under uddybningen skal der benyttes den mest miljøskån-
somme opgravningsmetode. Der kan anvendes hydraulisk grave-
maskine med skovl (backhoe), spandkædemaskine samt slæbesu-
ger. Ønsker Odense Havn andre, end de her nævnte gravemetoder, 
skal gravemetoden godkendes af Miljøcenter Odense. Inden grave-
arbejdet sættes i gang, skal valg af gravemetoder og redegørelsen 
for valget heraf sendes til og evt. godkendes af Miljøcenter Odense. 

D. Gravearbejdet ved Gabet skal så vidt muligt foregå ved udadgående 
strømforhold. Strømningsmønstrene er her mere enkle end i resten 
af graveområdet. Her er det muligt at forudsige strømretningen. 
Graves der ved udadgående strøm vil den mængde materiale der 
evt. spildes blive ført ud af fjorden og væk fra Natura 2000-området. 

E. Der må ikke forekomme overløb af overskudsvand fra gravefartøjet 
eller evt. andet fartøj, der skal transportere materialet til klappladsen, 
hverken under grave processen eller transporten til klappladsen. 

F. Klapningen skal foregå på klapplads ”Gabet” beliggende 6 sømil N-
NW for Gabet afgrænset af positionerne (WGS 84), jf. bilag 2: 

 
55° 36,76’ N  10° 27,63’ E 
55° 36,26’ N  10° 28,93’ E 
55° 35,96’ N  10° 28,73’ E 
55° 36,46’ N  10° 27,38’ E 

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

rådet til under 11,6 m.  

H. For at begrænse spredning af materialer skal klapningerne foretages 
vha. splitning. Eventuelle andre klapmetoder skal inden gravearbej-
det sættes i gang, godkendes af Miljøcenter Odense. 

I. Klapningen må ligesom gravearbejdet kun foregå fra den 9. novem-
ber 2010 til og med den 31. marts 2011. 
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J. Klapmaterialet skal så vidt muligt spredes jævnt på den i pkt. F be-
skrevne klapplads og må ikke indeholde større faste genstande. Det 
må dog forventes, at det klappede ler materiale vil hænge sammen i 
større klumper, da der her er tale om ”knækler”. Når leret klappes 
skal det klappes samlet, således at materialet så vidt muligt ligger 
samlet og ikke spredt ud over hele klappladsen, som det øvrige 
klapmateriale. Dog skal den krævede mindste dybde, jf. pkt. G over-
holdes. 

 
K. Senest 4 uger efter klapningerne er udført, skal Odense Havn pejle 

klappladsen, og eventuelle underdybder skal udjævnes. 
 

1.2 Vilkår for indberetning 
L. Senest 8 dage før klapningen agtes påbegyndt, skal underretning 

herom være miljøcenteret i hænde. Indberetningsskema bilag 4, af-
snit 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 miljøcen-
teret straks underrettes herom. 
 
Afbrydes klapningen i mere end tre måneder, skal der indgives ny 
underretning.  
  

M. Hvis arbejdet ønskes varslet i Efterretninger for Søfarende skal Far-
vandsvæsenet underrettes herom mindst 4 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.  
 
FV kræver at området i hjørnerne er mærket med balloner. Kan vi 
kræve det. 
 

N. Under klapningen skal der føres logbog over positionen for klapnin-
gen af de enkelte laster. Kopi af logbog skal fremsendes til Miljøcen-
ter Odense indenfor 4 uger efter endt klapning. 

 
O. Senest 4 uger efter endt klapning underrettes Farvandsvæsenet og 

miljøcenteret om den endeligt klappede mængde i m3 og tons, samt 
om mindste dybde fundet på klappladsen og position med anvendt 
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datum herfor, se også pkt. 1.1 K. Indberetningsskema bilag 4, afsnit 
B anvendes til dette formål. 
 

P. Senest 1. februar hvert år sendes en samlet opgørelse til miljøcente-
ret med oplysning om den samlede mængde klappet i det foregåen-
de kalenderår, angivet i m³ og tons som fastmål eller lastemål jf. 
punkt B. Indberetning skal også ske selvom, der ikke er foretaget 
klapning. Indberetningsskema bilag 4, afsnit C anvendes til dette for-
mål. 

 

1.3 Vilkår for tilsyn og kontrol 
Q. Odense Havn skal stille søværts transport til rådighed, såfremt op-

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

R. Kopi af tilladelsen skal forefindes på uddybningsfartøjet og klapfartø-
jet. 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. Uddybning og klap-
ning må kun ske i perioden fra og med den 9. november 2010 til og 
med den 31. marts 2011 

 
S. 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 miljøcenteret 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 miljøcenteret 
underrettes.  

 
 
 
 
 

2. Oplysninger i sagen 

2.1 Baggrund for ansøgningen 
Orbicon har på vegne af Odense Havn den 2. juli 2010 søgt Miljøcen-
ter Odense om tilladelse til klapning af 200.000 m3 uddybningsmateri-
ale fra sejlrenden i mellem Odense Havneterminal og Gabet i Odense 
Fjord til klapning på klapplads ”Gabet” 6 sømil N-NW for Gabet. 
 
Odense Havn vurderer, at der efter omdannelsen af Odense 
Staalskibsværft til industripark vil være et behov for en bredere sejl-
rende til transport af store konstruktioner. Udvidelsen af sejlrenden vil 
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samtidig øge sejladssikkerheden for den øvrige skibstrafik i fjordens 
ydre del. 
 
Sejlrenden ønskes uddybet til en minimumsdybde på 7,5 m i en bred-
de af 150 m. Den eksisterende 11 m dybe rende ændres der ikke ved. 
Uddybningen vil strække sig over 6,75 km (se bilag 1a og 1b). Lagene 
der ønskes opgravet er op til 2,5 m dybe.  
 
Miljøkonsekvensvurdering 
Klapplads Gabet ligger ikke tæt på Natura 2000-områder, med en del 
af graveområdet ligger i Natura 2000-område nr. 110 Odense Fjord. 
Odense Havn har derfor fået udarbejdet en Natura 2000 konsekvens-
vurdering for grave projektet. Konsekvensvurderingen ”Odense Havn. 
Natura 2000 konsekvensvurdering af udvidelse af sejlrende fra Oden-
se Havneterminal til Gabet i Odense Fjord” er udgivet af Orbicon den 
30. juni 2010. Det konkluderes i vurderingen, at de potentielle effekter 
der kan være af projektet vil være af så ringe betydning, at de ikke vil 
true hverken de naturtyper eller arter, der ligger til grund for natura 
2000 udpegningen. 

2.2 Udtalelser fra høringsparter 
Fiskeridirektoratet 
Da der til tider drives garn- og bundgarnsfiskeri i klapområdet ønsker 
Fiskeridirektoratet, at knækler fra uddybningen af sejlrenden i Odense 
Fjord klappes samlet. På denne måde vil de store sammenhængende 
stykker ler være til mindst gene for fiskeriet. Dog skal krav om mindst 
dybde naturligvis overholdes, se pkt. 1.1 G. 
 
Farvandsvæsenet 
Farvandsvæsenet kan acceptere brugen af ovennævnte klapplads 
med en mindste vanddybde på 11,6 m. Farvandsvæsenets hørings-
svar er indarbejdet i vilkårene for tilladelsen. Farvandsvæsenet kræ-
ver at der fremgår af klaptilladelsen, hvordan det sikres at den fastsat-
te mindste dybde i området overholdes under og efter klapningen. 
Dette effektueres gennem pkt. 1.1 G, K og O. 
 
Langelandsmuseum 
Langelandsmuseum har ingen bemærkninger til det ansøgte for så 
vidt angår kulturhistoriske interesser på havbunden.  

2.3 Miljøcenterets vurdering 
Tidligere oprensninger  

Der har gennem de senere årtier været foretaget en del gravearbej-
de i Odense Fjord. Flere af disse opgravninger har været på størrel-
se med eller større end mængden i denne klaptilladelse. 

 
Vurdering af sedimentet 
  Odense Havn har fået foretaget en undersøgelse af overfladesedi-

mentet (0-25 cm) i graveområdet. Undersøgelsen og det efterføl-
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gende analysearbejde er udført ifølge aftale med Miljøcenter Oden-
se.  

 
Prøverne blev indsamlet d. 10. juni 2010 på 6 stationer langs sejl-
renden fra Odense Havneterminal og ud til Gabet (se bilag 1b). Ved 
hver lokalitet blev der taget 6 stikprøver med kajakrør af de øverste 
på 20 – 25 cm af sedimentet. Hver delprøve blev emballeret selv-
stændigt og sendt til analyselaboratorium, der efterfølgende foretog 
blandingen af de 6 stikprøver. 
 
Analyseresultaterne (se tabel 1) viser at overfladesedimentet på sta-
tion 1 – 5 har et relativt lavt indhold af tørstof samt et højt indhold af 
organisk stof, medens indholdet af tørstof er relativt højt og det or-
ganiske indhold lavt på lokalitet 6 ved Gabet. 
 

 
Tabel 1 Resultater fra analyse af overfladesediment på 6 stationer (se bilag 1b) langs sejlren-
den i Odense Fjord. De 6 stationer er udpeget i samarbejde med Miljøcenter Odense, og re-
præsenterer de områder, hvor der ansøges om at grave. (Tabellen er en kopi af tabel 3-3 i 
rapport over sedimentundersøgelsen der er bilag til klapansøgningen. Rapport er skrevet af 
Orbicon den 2. juli 2010, for Odense Havn.)  
 
Resultaterne viser at overfladesedimentet på station 1 – 5 har et 
indhold af TBT, der ligger mellem nedre og øvre aktionsniveau i 
klapvejledningen. På station 6 er koncentrationen af TBT betydeligt 
under nedre aktionsniveau. For station 6 er der ikke foretaget analy-
ser af tungmetaller, da indholdet af organisk stof her er lavt, og erfa-
ringen siger at tungmetaller i sediment oftest forekommer i forbindel-
se finkornet materiale (se nedenstående afsnit om sedimentets 
struktur) og materialer med forhøjet indhold af organisk stof. Område 
6 ligger desuden relativt langt fra kilder til forurening med tungmetal-
ler. De målte værdier er samtidig 8 til 23 gange højere end bag-
grundsniveauer for de indre danske farvande og det nedre aktions-
niveau. Indholdet af cadmium ligger mellem nedre og øvre aktions-
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niveau for station 1 – 5. Indholdet af kobber ligger mellem nedre og 
øvre aktionsniveau for station 1 – 4. Indholdet af zink ligger mellem 
nedre og øvre aktionsniveau for station 1 og 2, mens indholdet af 
kviksølv ligger mellem nedre og øvre aktionsniveau for station 1. De 
øvrige målte metaller ligger under nedre aktionsniveau og bag-
grundsværdierne. 
 
Materialer med indhold af forurenende stoffer mellem nedre og øvre 
aktionsniveau i klapvejledningen betragtes som klasse B materiale, 
der som udgangspunkt kan klappes på eksisterende klappladser. 
Der skal dog inden klapning foretages er nærmere vurdering af ma-
terialet. I den nærmere vurdering indgår ud over koncentrationerne i 
sedimentet i uddybningsområderne, mængderne af de pågældende 
forurenende stoffer, valg af klapplads, samt en vurdering af alterna-
tive bortskaffelses muligheder, herunder metoder til klapning. 
 
Sedimentets struktur og lagtykkelse 
Der er foretaget kornstørrelsesanalyse på sedimentprøverne fra juni 
2010 (øverste 0-25 cm) fra alle 6 stationer (se bilag 1b). Analyserne 
viser at overfladesedimentet på stationerne 1 – 5 overvejende består 
af fint sand og silt, mens station 6 er præget af grovere sand og 
grus.  
 
I 1984 blev der foretaget geotekniske boringer langs sejlrenden. Bo-
ringerne viste at, de øverste 5 m af bunden de fleste steder langs 
sejlrenden overvejende består af gytje og tørv. I området ved Gabet 
er lagene i bunden mere heterogene og består af en blanding af 
sand, gruset moræneler, silt, sand og grus. Der ansøges om at ud-
dybe ved at afgrave op til 2,25 m. 132.000 m3 af det materiale der 
ansøges klappet, vil bestå af gytje, 13.000 m3 af sand. Odense Havn 
vurderer på baggrund af boringerne, at det vil være vanskeligt at ge-
nanvende uddybningsmaterialet, da materialerne er fordelt meget 
inhomogent. Det vil derfor kræve et uforholdsmæssig sorterings ar-
bejde at genanvende materialerne som råstof. 
 
Beregnet mængde TBT 
Analyseresultaterne for TBT og metaller beskrevet ovenfor repræ-
senterer de øverste 25 cm af bunden ved sejlrenden. Der ansøges 
om at uddybe havbunden med op til 2,25 m. Indholdet af miljøfarlige 
stoffer er dermed kun kendt i en lille del (øverste 25 cm) af opgrav-
ningsmaterialet. Erfaringsmæssigt vil indholdet af disse stoffer være 
på niveau med eller lavere i de dybere liggende lag. I det ansøgte 
graveprojekt er der tale om en uddybning og udvidelse af sejlrenden, 
hvilket betyder, at der skal graves i uforstyrret havbund i modsæt-
ning til projekter, hvor der ar tale om vedligeholdende oprensninger. 
Da TBT ikke er et naturligt forekommende stof, vurderes det at TBT 
overvejende vil forekomme i de øverste lag af bunden, repræsente-
ret af prøverne fra 0 – 25 cm på de 6 stationer. 
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Mængden af TBT i det ansøgte uddybningsmateriale kan beregnes 
på baggrund af analyseresultaterne i tabel 1. Koncentrationerne af 
TBT på station 6, der repræsenterer området ved Gabet, er betyde-
ligt under nedre aktionsniveau. De omkring 50.000 m3 der ansøges 
om at blive klappet herfra, er derfor ikke taget med i beregningerne. 
For de resterende 150.000 m3 materiale oplyser Odense Havn, at 50 
% af afgravningsarealet eller 75.000 m3 skal afgraves fra 0 – 0,5 m 
dybde. Med den konservative vurdering at TBT primært forekommer 
i de øverste 25 cm, og dermed kun i 37.500 m3 materiale, giver det 
en samlet TBT mængde på 1,8 kg i uddybningsmaterialet. Dette er 
som nævnt en konservativ beregning. Den reelle mængde TBT der 
ansøges klappet kan afvige fra dette. 
 

Alternativer til klapning 
Som beskrevet under punktet ” Sedimentets struktur og lagtykkelse” 
vurderer Odense Havn, at det vil være vanskeligt at genanvende 
uddybningsmaterialet, da de forskellige typer af materiale (sand, silt 
gytje, grus) er fordelt meget inhomogent i dybden. Det vil derfor kræ-
ve et uforholdsmæssig sorterings arbejde at genanvende materia-
lerne som råstof, og Odense Havn ønsker ikke at benytte sig af det-
te. 

 
Metoder til uddybning og klapning 

Odense Havn foreslår anvendt hydraulisk gravemaskine med skovl, 
og at materialet lastes i fartøjer uden overløb af overskudsvand un-
der lastning og transport. Men Odense Havn ønsker ikke på nuvæ-
rende tidspunkt at lægge sig fast på grave- og klapmetoder. 
 
Der er derfor stillet vilkår om at Odense Havn, inden gravearbejdet 
sættes i gang, skal redegøre for og dokumentere at, der er valgt den 
mest miljøskånsomme gravemetode. Miljøcenter Odense skal god-
kende redegørelse og dokumentation. 
 

Klappladsen 
Materialet ønskes klappet på klapplads 6 sømil NW for Gabet.  Klap-
pladsen ligger 3 km fra den nærmeste kyst på mindst 11 meter vand 
og godt 6 km fra nærmeste Natura 2000-område. Klappladsen er af-
grænset af positionerne (WGS 84) angivet under punkt F, se desu-
den kortbilag 2. Klappladsen er placeret i produktionsområde 69 for 
muslingefiskeri. 
 
Strømmen i området løber primært mod nordvest langs kysten. Se-
dimentet omkring klappladsen består af groft sand og lidt grus. Om-
rådet blev sidst undersøgt i 1993. Da var tørstof indholdet i sedimen-
tet højt, fra 73 – 82 %, og det organiske indhold lå på 2 – 4 %. 
 
For at mindske risikoen for spredning af materialerne udenfor klap-
pladsen er der stillet vilkår til klapningen (jf. vilkår 1.1 ”Vilkår for op-
tagning og brugen af klappladsen”). 
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Vurdering af klapningen i forhold til lov om miljømål 
I Fyns Amts Regionplan 2015- der er gældende landsplandirektiv for 
vandområdet ved klappladsen, indtil de statslige vandplaner vedta-
ges, er fastsat mål for området om et alsidigt dyre- og planteliv og en 
økologisk tilstand der kun viser svage forringelser i forhold til uberør-
te forhold. Ingen af disse mål er opfyldt for området. 
 
Vandplanerne, der skal afløse regionplanerne indenfor vandkvalitet 
og målsætning, blev sendt i offentlig høring den 4. oktober 2010. 
Klappladsen er omfattet af vandplanen for hovedvandopland Oden-
se Fjord. Målsætningen i vandplanen for området er at opnå god 
økologisk tilstand for dyre- og plantelivet og for området generelt 
samt at opnå god kemisk tilstand mht. miljøfarlige forurenende stof-
fer. Disse mål er ikke opfyldt for vandområdet ved klappladsen. 
 
Som skrevet tidligere er nærmeste Natura 2000-område inde i selve 
Odense Fjord 6 km fra klappladsen.  
 
Materialerne fra uddybningsområderne i sejlrenden (se tabel 1) i 
Odense Fjord er forurenet i mindre grad med TBT og et par andre 
metaller. Materialet betegnes derfor som klasse B materiale. Så-
fremt vilkårene i tilladelsen overholdes vurderes det dog, at klapnin-
gen ikke vil være til hinder for målopfyldelsen i området i forhold til 
miljømålsloven. Miljøcenter Odense vurderer derfor, at al materialet 
kan klappes på den ansøgte klapplads 6 sømil NW for Gabet. 
 
Hvis vilkårene om opgravnings- og klapmetoder og grave perioden 
overholdes, vurderes det at klapningen ikke vil kunne medføre væ-
sentlige forstyrrelser af Natura 2000-området hvori der ansøges om 
tilladelse til at grave, samt ej heller de nærmeste Natura 2000-
områder i det åbne farvand nord for Fyn. 
 
Belastningen af produktionsområdet for muslingefiskeri er søgt mi-
nimeret via vilkårene i pkt. 1.1. 
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3. Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Tilladelsen vil blive annonceret i Fyensstiftidende den 12. oktober 
2010. 
 
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 Miljøcenter Odense, 
C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, (cabpe@ode.mim.dk;  
post@ode.mim.dk ). Vi sender derefter klagen videre til Miljøklage-
nævnet sammen med tilladelsen og det materiale, der er anvendt ved 
behandlingen af sagen. 
 
Klagen skal være modtaget i Miljøcenter Odense senest ved kontor-
tids ophør den 9. november 2010, der er dagen for klagefristens ud-
løb. Miljøcenteret 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. 
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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. 

  
I forbindelse med uddybning skal der forud for udnyttelse af klaptilla-
delsen være meddelt tilladelse fra Kystdirektoratet til uddybningen.  

Farvandsvæsenet kan kræve området søopmålt efter endt klapning. 

I henhold til museumslovens § 29h stk. 1 medfører ethvert fund af 
spor af fortidsminder eller vrag gjort under anlægsarbejdet, at arbejdet 
straks skal standses og at fundet skal anmeldes til Kulturarvsstyrel-
sen. 

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 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 
 
          Odense Kommune odense@odense.dk 
          Kerteminde Kommune kommune@kerteminde.dk 
          Nordfyns Kommune post@nordfynskommune.dk 
          Farvandsvæsenet frv@frv.dk 
          Fiskeridirektoratet. fd@fd.dk 
          Langelandsmuseum. langelandsmuseum@langelandkommune.dk 
          Sundhedsstyrelsen sst@sst.dk  
          Forbrugerrådet fbr@fbr.dk 
          Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 
          Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere pbj@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 
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          Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 
          Greenpeace hoering@nordic.greenpeace.org 
          Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk 
          Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 
          Dansk Sejlunion ds@sailing.dk 
          Danmarks Idrætsforbund dif@dif.dk
          
 
         Kystdirektoratet kdi@kyst.dk  
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BILAG 1a og uddybningsområdernes beliggenhed (kortet er ud-
arbejdet af Odense Havn). 
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BILAG 1b Placering af de 6 stationer til udtagning af sedimentprøver 
(se tabel 1 for analyseresultater). (Kortet er udarbejdet af Odense Havn.) 
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BILAG 2 Klappladsens beliggenhed 6 sømil NW for Gabet og 3-4 km 
fra Hasmark Strand. 
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BILAG 3 Kvalitetssikringsplan  
[Kvalitetssikringsplan er et EXCEL regneark] 
Dette er et foto af excel regnearket. Selve regnearket er fremsendt elektro-
nisk til havnen 
 
 
Dette er blot et billede af det bilag der skal udfyldes. 
 

Bilag 3 -  Kvalitetssikringsplan jf. vilkår J

År Journalnummer 

Havn
Adresse Ansvarlig

Telefonnr./mobil
E-mail

Vilkår i god-
kendelsen:

Aktion: Ansvarlig/-
aktionsperiode:

B

E + F

I

J

K

L

M

N

P

Q

R

S

Pejling af klapplads

Underretning til Farvandsvæsenet og Miljøcenter Århus efter klapning

Årsopgørelse til Farvandsvæsenet og Miljøcenter Århus.

Afgrænsning af områder hvorfra der må oprenses og klappes

Positionering af klapplads og sikring af mindstedyde

Sikring mod at klapmaterialet indeholder større faste genstande

Klaptilladelse skal forefindes på klapfartøjet 

Logbog med positioner for de enkelte klapninger

Underretning af Miljøcenter 

Underretning af Farvandsvæsnet

Vilkår:

AIS- og GPS udstyr virker
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BILAG 4 Indberetning af klapning 
 Skemaet anvendes til indberetning før klapning, efter klapning og ved ind-
beretning pr. 1. februar for det foregående kalenderår  
Indberetningsskema er et EXCEL regneark] 
 
Dette er et foto af excel regnearket. Selve regnearket er fremsendt elektro-
nisk til havnen. Dette er blot et billede af bilaget 
 
 
 
År              INDBERETNING AF KLAPAKTIVITET Journalnummer

             til Farvandsvæsenet og Miljøcenteret 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 Miløjcenter Roskilde: 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
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