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1. Vilkår for klaptilladelsen 

1.1 Vilkår for optagning og brugen af klappladsen 

A. Tilladelsen er gældende fra og med 4. juni 2013. Tilladelsen udløber 
den 31. juni 2014. 

B. Tilladelsen omfatter klapning af en samlet mængde på 13.000 m3 
havbundsmateriale fra uddybning til kanal i Vejle Lystbådehavn(se 
bilag 1).  

 
C. For at sikre at fyldmaterialet er opgravet og fjernet ordentligt inden 

uddybning og efterfølgende klapning af de underliggende 
havbundsmaterialer udføres, skal der udføres tilsyn og evt. 
prøvetagning af havbundsmaterialerne forinden. Program herfor 
aftales forinden med Naturstyrelsen og Vejle Kommune skal afvente 
Naturstyrelsens accept og vurdering af resultaterne herfor inden 
arbejdet må opstartes. Se afsnit 2.3.  

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

med uddybning og transport til klapplads 

E. Klapningen skal foregå på klappladsen ud for Trelde Næs, klapplads 
nr. K_164_01. Klappladsen er afgrænset af nedenstående positioner 
(WGS-84 datumn).  

 

N: 55° 37,21'  N. 9° 56,88' E.        Ø: 55° 36,91'  N.  9° 57,73' E. 

S: 55° 36,66'  N. 9° 56,03'  E.        V: 55° 36,86 ' N.  9° 55,83' E. 
 

Hjørnepositionerne er vist som stjerner på kortet over klappladsen 
(bilag 2). 

 
F. Der må som følge af klapningen ikke ske dybdeforringelser i 

klapområdet til under 14 m ved middelvandstand.  

G. Der stilles ikke vilkår til klapmetode. 

H. Der stilles ikke vilkår til klapperioden.    

I. Klapmaterialet skal spredes jævnt på den i pkt. E beskrevne 
klapplads og må ikke indeholde større faste genstande.  

 

1.2 Vilkår for indberetning 

J. 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 
bygherre indsende en udfyldt kvalitetssikringsplan, jf. bilag 3, der 
placerer ansvaret for overholdelse af de stillede vilkår. Uddelegeres 
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ansvaret til entreprenøren, der udfører klapningen, skal dette fremgå 
af kvalitetssikringsplanen.   
 
Hvis der sker ændringer i forhold til det indberettede, skal 
Naturstyrelsen straks underrettes herom. 
 
Afbrydes klapningen i mere end tre måneder, skal der indgives ny 
underretning.  
  

K. Hvis arbejdet ønskes varslet i Efterretninger for Søfarende skal 
Søfartsstyrelsen underrettes herom mindst 3 uger forinden. 
Søfartsstyrelsen skal underrettes skriftligt eller via E-mail: 
sfs@dma.dk. Indberetningsskema bilag 4 anvendes til dette formål. 
Samtidig underrettes om arbejdsmetode, anvendt materiel, herunder 
om der udlægges varp og om det forventede 
påbegyndelsestidspunkt samt om arbejdets forventede varighed.  

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

L. Under klapningen skal der føres logbog over positionen for 
klapningen af de enkelte laster. Kopi af logbog skal fremsendes til 
Naturstyrelsen indenfor 14 dage efter endt klapning. 

 
M. Senest 14 dage efter endt klapning underrettes Søfartsstyrelsen og 

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

N. Senest 1. februar hvert år, indtil 1. februar 2015, sendes en samlet 
opgørelse til Naturstyrelsen med oplysning om den samlede 
mængde klappet i det foregående 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 formål. 

 

1.3 Vilkår for tilsyn og kontrol 

O. Vejle Kommune skal stille søværts transport til rådighed, såfremt 
optagnings- og klapfartøjet ikke på normal vis kan anløbe havnen til 
inspektion. 

P. Kopi af tilladelsen skal forefindes på uddybningsfartøjet og 
klapfartøjet. Den person, som for bygherre 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. 
 

Q. De fartøjer, der udfører opgravningen og klapningen, skal være 
udstyret med elektronisk positioneringsudstyr, hvor positionen 
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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 
opgravningen og klapningen udføres. Såfremt der sker nedbrud af 
AIS-udstyret skal opgravningen / klapningen standses og 
Naturstyrelsen underrettes.  

2. Oplysninger i sagen 

2.1 Baggrund for ansøgningen 

 
På vegne af Vejle Kommune har NIRAS søgt om tilladelse til klapning af 
13.000m3 uddybningsmateriale bestående af marint gytje fra uddybningen 
af kanalen, markeret med blåt på bilag 1. 
 
Kanalen etableres med bredder på 45, 35 og 15 m og udgraves igennem 
det eksisterende havneområde fra lystbådehavnen i øst til svajebassinet i 
sydvest. Terrænet er i dag imellem kote +1,3 og +0,9. Der findes tidligere 
havbund bestående af gytje fra kote -0,8 á -1,5. Den marine gytje har været 
afdækket af 1,8-2,5 m fyld igennem mere end 50 år. 
 
Det overliggende fyldmaterialer ( ca. 11.500 m3) udgraves og genanvendes 
til hævning af terrænet i området. En mindre del ca. 1.000 m3 forventes 
efter accept fra Kystdirektoratet udlagt som kontrabanketter ved foden af 
stenkastningerne langs kanalens nord- og vestsider. Herudover vil der være 
ca. 5.300 m3 friktionsfyld som må køres til eksternt depot, idet der ikke kan 
findes plads på området. 
 
Den marine gytje imellem -0,8 á -1,5 og uddybningsniveauerne på -2,0 og -
3,0 kan ikke anvendes til opfyldning på grund af stort vandindhold og lille 
styrke.  
 
Uddybningen påregnes udført i juni-juli 2013. Uddybningen forventes udført 
fra uddybningsfartøj med egen grab og klappramme. 
 
NIRAS har efter anmodning indsendt følgende supplerende oplysninger:  
 
NIRAS har bekræftet at de angivne dybder i bilag 3 er målt fra nuværende 
terrænhøjde og at alle prøver er taget i marin gytje. Prøverne er udtaget i 
den øvre del af denne gytje fordi en evt. forurening ville være højest her. 
NIRAS har desuden indsendt geotekniske boringer. I alle boringer findes 
marint postglacialt gytje fra underside af fyld til overside af sand omkring -9 
á -10. 

2.2 Udtalelser fra høringsparter 

Natur- og Erhvervsstyrelsen 
Danmarks Fiskeriforening har via Naturerhvervsstyrelsen følgende 
bemærkning: Fiskeriforening har den holdning at 
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opgravningsmaterialet skal indpumpes, da der er værdier over Nedre 
aktionsniveau. Netop Vejle har et indspulingsbassin som bør bruges i 
sådanne tilfælde. Det er foreningens holdning at man ikke skal påvirke 
den i forvejen sårbare recipient Lillebælt yderligere. Naturstyrelsen har 
efterfølgende anmodet Vejle Kommune om en redegørelse for 
mulighederne for at benytte spulefeltet, som har indsendt 
nedenstående svar. Der henvises desuden til afsnit 2.3 for vurdering 
af effekterne på recipienten.  
Vejle Kommune har ved e-mail af 18. april 2013 meddelt følgende: 
Benyttelse af Vejle Havns indspulingsbassin /deponi til nærværende 
sag er ikke muligt, da deponiet kun anvendes til deponering af 
forurenet oprensningsmaterialer fra havnebassinerne. Nuværende 
indspulingsbassin / deponi’s  kapacitet er opbrugt og  en del af 
deponiet er af Miljøstyrelsen godkendt til nedlukning for fremtidig 
anvendelse til havnerelaterede erhvervsformål. For at sikre Vejle 
havns fortsatte drift har Miljøministeriet, sat krav om at der blev 
etableret et mindre deponi til deponering af forurenet 
oprensningsmaterialer fra fremtidige oprensninger af 
havnebassinerne. Indspulingsbassinet har aldrig haft til formål at 
skulle bruges til deponering af maritime sedimenter som opfylder 
kriterierne til klapning på godkendte klappladser. En opfyldning af 
depotet med andet end forurenede oprensningsmaterialer vil have 
alvorlige konsekvenser for Vejle erhvervshavns fortsatte drift. 

 
 Søfartsstyrelsen 
Søfartsstyrelsen har i deres høring ingen indvendinger imod den 
ansøgte klapning men ønsker indføjet vilkåret: ”Klapningen skal 
udføres således, at der under og efter klapningen ikke forekommer 
dybder mindre end 14 meter ved middelvandstand (DVR90)”. 
 
Kulturstyrelsen 
Kulturstyrelsen / Øhavsmuseet har meddelt at de ikke har nogen 
bemærkninger til det ansøgte for så vidt angår kulturhistoriske 
interesser på havbunden ved Vejle Havn og ved Klappladsen øst for 
Trelde Næs.  

2.3 Naturstyrelsens vurdering 

 
Vurdering af sedimentet 
NIRAS har i efteråret 2012 fået udført prøvetagning af den tidligere 
havbund i området hvor kanalen ønskes etableret. Ud fra i alt 18 
boringer blev der indsendt 6 blandeprøver til analyser for 8 stk. 
tungmetaller, PCB og PAH’er.  Analyseresultaterne for de 6 
blandeprøver fremgår af bilag 3b. Der er ikke analyseret for TBT, fordi 
området igennem mere end 50 år har været afdækket med 1,8-2,5 m 
opfyldning. TBT blev først taget i brug i bundmaling til skibe for ca. 50 
år siden. For at kunne vurdere klapningernes påvirkning af recipienten 
med bl.a. næringsstoffer bør prøver som minimum analyseres for 
indhold af organisk stof(se vilkår 1.1.C).   
 



 

 7 

Analyseresultaterne viser, at tørstofindholdet er moderat(45 – 56 %)  
Analyseresultaterne viser desuden, at indholdet af kobber, cadmium 
og PAH’er ligger lidt over det nedre aktionsniveau og 
baggrundsværdier (henholdsvis 1,15; 1,5 og 1,2 gange over i 
gennemsnit) men betydeligt under det øvre aktionsniveau(henholdsvis 
3,91; 4,17; 8,33 gange under i gennemsnit). De øvrige målte stoffer 
ligger under det nedre aktionsniveau. 
 
Der er desuden udført geotekniske boringer, som viser at de lag 
hvorfra der skal uddybes og klappes materialer består af gytje 
indeholdende skal-fragmenter, og dermed indikere at dette materiale 
er af marin oprindelse.    

   
Alternativer til klapning 
Finkornet materiale som gytje egner sig generelt ikke til 
genanvendelse. Vejle Kommune har i e-mail af 18. april 2013 
begrundet hvorfor materialerne ikke kan bortskaffes i spulefeltet(se 
høringssvar fra NaturErhversstyrelsen).  

 
Vurdering af klapningen i forhold til lov om miljømål 
Vejle Havn er beliggende i vandområdet ”Vejle Inderfjord” og 
klappladsen ved Trelde Næs er beliggende i vandområdet ”Det 
nordlige Lillebælt.” Begge vandområder bliver omfattet af vandplanen 
for hovedvandopland 1.11, Lillebælt/Jylland, når disse er endeligt 
vedtaget.  
 
Vejle Amts Regionplan 2001 – 2013, vil indtil vandplanernes 
ikrafttrædelse angive målene for vandområderne.  
 
I regionplanen er der fastsat kvalitative mål for vandkvaliteten 
svarende til et upåvirket eller svagt påvirket plante- og dyreliv. 
Det Nordlige Lillebælt opfylder ikke denne målsætning i dag, jf. 
Basisanalyse for Vanddistrikt 60 – Vejle Amt. 
 
Når Miljøministeriets vandplaner er endelig vedtaget vil 
målsætningerne heri erstatte målsætningerne for regionplanerne. 
 
I udkastet til vandplanen for ”Det nordlige Lillebælt.” er miljømålet en 
god økologisk tilstand med en dybdegrænse for ålegræs på 9 m. samt 
en god kemisk tilstand. God kemisk tilstand er opfyldt når 
miljøkvalitetskravene i bekendtgørelse 1022 af 31. august 2010 er 
opfyldt. Den nuværende økologiske tilstand for ”Det nordlige Lillebælt” 
er i udkast til den kommende vandplanen beskrevet som ringe og den 
kemiske tilstand er betegnet som ukendt. 
 
Miljømålet for Vejle Inderfjord er i udkastet til vandplanen god 
økologisk tilstand med et krav til ålegræssets udbredelse på 6,3 meter 
samt en god kemisk tilstand. God kemisk tilstand er opfyldt når 
miljøkvalitetskravene i bekendtgørelse 1022 af 31. august 2010 er 
opfyldt. Den nuværende økologiske tilstand for Vejle Inderfjord er 
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ringe. Den kemiske tilstand er ikke opfyldt og området er omfattet af 
indsatskategori 3 ”vandområde med stofspecifik indsats.” 
 
Klappladsen ligger i produktionsområde nr. 71 for muslinger (jf. 
bekendtgørelse om muslinger nr. 940 af 1. oktober 2009). Da 
uddybningsmaterialet har et indhold af forurenende stoffer, der ligger 
under øvre aktionsniveau, vurderer Naturstyrelsen på baggrund af 
gældende vejledning, at klapningen ikke vil være til gene for 
muslingefiskeriet i området. NaturErhverv har således heller ikke haft 
bemærkninger til klapning i forhold til skaldyrsfiskeri (se afsnittet om 
udtalelser). 
 
De nærmeste Natura 2000 område ligger så langt fra klappladsen at 
det vurderes at klapningen ikke påvirker områdets udpegningsgrund-
lag væsentligt. 
 
Naturstyrelsen vurderer, at klapning af ca. 13.000 m3 uddybnings-
materiale(oprindelig havbund) i forbindelse med etablering af kanal 
ved Vejle Lystbådehavn ikke vil belaste området ved klappladsen 
væsentligt med miljøfarlige stoffer, under forudsætning af at de 
overliggende lag af fyld er oprenset tilstrækkeligt forinden(se vilkår 
1.1.C). 
  
Klappladsen 
Klappladsen er afgrænset af positionerne (WGS 84) angivet under 
punkt E, se desuden kortbilag 2. Vanddybden på klappladsen må ikke 
blive mindre end 14 meter. 
 
Samlet set vurderes klapningen at kunne foretages uden at komme i 
konflikt med andre miljø- eller erhvervsinteresser i området.  
 

3. Offentliggørelse og klagevejledning 

 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen 
udløber den 4. juni 2013 kl. 16.00. Tilladelsen er gældende til og med 
den 31. juni 2014. 
 
Tilladelsen vil blive annonceret på Naturstyrelsens hjemmeside den 7. 
maj 2013. 
 
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 
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 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 

vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål 
 Landsdækkende foreninger og organisationer der efter deres 

vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, 
når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig. Deres klage bedes sendt til 
Naturstyrelsen, så vidt muligt elektronisk på NST@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 i Naturstyrelsen senest ved kontortids 
ophør den 4. juni 2013, der er dagen for klagefristens udløb. 
Naturstyrelsen underretter straks ansøger om klagen. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af 
Deres klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet.  
 
De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og 
Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra 
Naturstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af 
gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller 
kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet 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 

ophæves, 
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 
afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som 
følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke. 
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Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der 
er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Natur- og 
Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre Natur- og 
Miljøklagenævnet bestemmer andet. 

 

4. Andre oplysninger 

 
Tilladelsen kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes, såfremt 
hensynet 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 Kulturstyrelsen. 

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. 
Tilsidesætter vilkår for denne tilladelse herunder pligten til 
indberetning. 
 
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 eller andre, 
herunder ved besparelse. 

 

5. Følgende har modtaget kopi af tilladelsen 

 
         NIRAS 

Fredericia Kommune 
          Søfartsstyrelsen dma@dma.dk 
          Naturerhvervsstyrelsen naturerhverv@naturerhverv.dk 
          Kulturstyrelsen  arkaeologi@ohavsmuseet.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 
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          Greenpeace hoering.dk@greenpeace.org 
          Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk 
          Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 
          Dansk Sejlunion ds@sailing.dk 
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BILAG 2 Klappladsens beliggenhed 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kort der viser klappladsens placering 
Hjørnepositionerne er vist som stjerner på kortet over klappladsen 
(WGS-84) grader, minutter og decimalminutter.  

 
 

N: 55° 37,21'  N. 9° 56,88' E.        Ø: 55° 36,91'  N.  9° 57,73' E. 

S: 55° 36,66'  N. 9° 56,03'  E.        V: 55° 36,86 ' N.  9° 55,83' E. 
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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 
 
 
 

 
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

P

Q

R

M

N Årsopgørelse til Naturstyrelsen Roskilde.

Afgrænsning af områder hvorfra der må oprenses og 
klappes

Positionering af klapplads og sikring af mindstedyde

Sikring mod at klapmaterialet indeholder større faste 
genstande, herunder affald

Klaptilladelse skal forefindes på klapfartøjet 

Vilkår:

AIS- og GPS udstyr virker

Pejling af klapplads

Underretning ti l Naturstyrelsen Roskilde efter klapning
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BILAG 4 Indberetning af klapning  
 
Skemaet anvendes til indberetning før klapning, efter klapning og ved 
indberetning 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 
BILAG 4              INDBERETNING AF KLAPAKTIVITET

             til Søfartsstyrelsen og Naturstyrelsen

År Journalnummer

Klapplads

Havn

Adresse Afsnit C        Årsindberetning

Efter årsskifte, senest 1. februar

Kontaktperson

Telefonnummer Den totale klappede mængde for hele året.

E-mail Dato for indberetning

Afsnit A                      Før opgaven starter

Indberetning til Naturstyrelsen: Senest 8 dage før at opgaven starter                                                                   Indstil les opgaven i mere end 3 måneder, skal der indsendes en ny i

Indberetning til Søfatrsstyrelsen: 4 uger før at opgaven starter** 1. Opgave 2. 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

                                                                  Indstil les opgaven i mere end 3 måneder, skal der indsendes en ny i

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

Dato for afslutning af opgaven

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

m³ tons m³ tons

Klappet mængde

Dybde [m] Position Dybde [m] Position 

Mindste dybde fundet på klappladsen med tilhørende position Datum:VGS84 N: N:

Ø: Ø:

Dato for indberetning:

** Indberetning kun  hvis der fjernes bøjer eller at arbejdet skal varsles i efterretning for søfarende. Her er indbretningsfristen på 4 uger.

Regnearket opdateres løbende og enhver ny opdatering sendes til: Søfartsstyrelsen    frv@frv.dk              og Naturstyrelsen Roskilde    ros@nst.dk  

 
 
 




