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Vand- og naturområdet 
J.nr. AAR-4311-00019 
Ref. CHRAJ 
Dato. 06-09-2013 
 

  
Aarhus Havn 
Mindet 2. Postboks 130. 
DK-8100 Aarhus C 
  

 
 
 
KLAPTILLADELSE 
 
Klaptilladelse for Aarhus Havn. 
 
Tilladelsen omfatter:  
Tilladelse til klapning af 200.000 m³ uddybningsmateriale fra Aarhus Havn i 
perioden 4. oktober 2013 – 31. maj 2014.  
 
Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på tidligere anvendt klap-
pladsen K_141_02 beliggende langs Aarhus Havns Øster Bølgebryder. Aar-
hus Havn har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven, overhol-
der vilkårene. 
 
Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 11. 
 

  
Oversigtkort med klapbassin i Aarhus Havn ved Øster Bølgebryder. 
 

Godkendt 

 
Christian A. Jensen 

 
 

                                                 
1 Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens § 26, jf. bekendtgørelse nr. 929 af 24. september 
2009 af lov om beskyttelse af havmiljøet. 
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Annonceres den 6. september.2013 på Naturstyrelsens hjemmeside 
http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Klaptilladelser/. 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen udlø-
ber den 4. oktober 2013. 
Tilladelsen er gældende til og med 31. maj. 2014, hvorefter den udløber. 
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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. oktober 2013. Tilladelsen ud-

løber den 31. maj 2014. 

B. Tilladelsen omfatter klapning af en samlet mængde på 200.000 m3 
uddybningsmateriale fra Aarhus Havn jf. bilag 1. Mængden i m³ er 
fastmål.  

 
C. Uddybningsmaterialet skal klappes i Aarhus Havns tidligere anvendt 

klapbassin ved Øster Bølgebryder, Inden klapningen kan påbegyn-
des skal den nuværende undersøiske dæmning etableres til kote -
6,5 meter. 

 

 
 

 
D. Klapningen skal foregå på klappladsen K_141_02 afgrænset af posi-

tionerne (WGS 84), jf. bilag 2: 
 

56°08,2252’ N - 10°14,0424’ E 
56°08,1068’ N - 10°13,3591’ E 

 
E. Efter endt klapning, skal Aarhus Havn senest 2 måneder fremsende 

til Naturstyrelsen en pejling som viser at den undersøiske dæmning 
er intakt og højden på dæmningen minimum er – 6,5 meter. 
Såfremt der ønskes klappet til dybder mindre en 5 meter ved mid-
delvandstand (DVR-90), skal Søfartsstyrelsen orienteres med angi-
velse af den ønskede mindstedybde, således at søkortets oplysnin-
ger kan blive ajourført i overensstemmelse hermed. 
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1.2 Vilkår for indberetning 
F. Senest 8 dage før klapningen agtes påbegyndt, skal underretning 

herom være Naturstyrelsen i hænde. Indberetningsskema bilag 4, 
afsnit A anvendes til dette formål. Samtidig med underretningen skal 
havnen indsende en udfyldt kvalitetssikringsplan, jf. bilag 3, der pla-
cerer ansvaret for overholdelse af de stillede vilkår. Uddelegeres an-
svaret til entreprenøren, der udfører klapningen, skal dette fremgå af 
kvalitetssikringsplanen.   
 
Hvis der sker ændringer i forhold til det indberettede, skal Natursty-
relsen straks underrettes herom. 
 
Afbrydes klapningen i mere end tre måneder, skal der indgives ny 
underretning.  
  

G. Hvis arbejdet ønskes varslet i Efterretninger for Søfarende, skal Sø-
fartsstyrelsen underrettes herom mindst 3 uger forinden. Indberet-
ningsskema bilag 4 anvendes til dette formål. Samtidig underrettes 
om arbejdsmetode, anvendt materiel, herunder om der udlægges 
varp og om det forventede påbegyndelsestidspunkt samt om arbej-
dets forventede varighed.  

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

H. Under klapningen skal der føres elektronisk logbog over positionen 
for klapningen af de enkelte laster. Kopi af logbogen i form af et ex-
celark skal fremsendes til Naturstyrelsen indenfor 14 dage. 

 
I. Senest 14 dage efter endt klapning underrettes Naturstyrelsen om 

den endeligt klappede mængde i m3. Det angives om mængden er 
fastmål eller lastemål. Indberetningsskema bilag 4, afsnit B anven-
des til dette formål. 
 

J. Senest 1. februar hvert år sendes en samlet opgørelse til Natursty-
relsen med oplysning om den samlede mængde klappet i det fore-
gående kalenderår, angivet i m³ 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 
K. Naturstyrelsen varetager tilsynet med oprensning og klapning. Aar-

hus Havn skal stille søværts transport til rådighed i det omfang tilsy-
net måtte kræve det. 

L. Kopi af tilladelsen skal forefindes på oprensningsfartøjet og klapfar-
tøjet. Den person, som for havnen er ansvarlig for de aktiviteter, som 
er omfattet af denne tilladelse, skal sørge for, at entreprenøren er 
gjort bekendt med tilladelsens vilkår jf. bilag 4.  
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M. De fartøjer, der udfører opgravningen og klapningen, skal være ud-

styret med elektronisk positioneringsudstyr, hvor positionen løbende 
registreres. Skibets position skal være tilgængelig via det nationale 
overvågningssystem for skibsfart: AIS klasse A. Senest 8 dage før 
klapningen foretages skal oplysninger om fartøjets navn og AIS-
identifikation (MMSI nummer) indsendes til Naturstyrelsen jf. bilag 4 
afsnit A. AIS-udstyret skal til enhver tid være tændt, så længe op-
gravningen og klapningen udføres. Såfremt der sker nedbrud af AIS-
udstyret skal opgravningen/klapningen standses og Naturstyrelsen 
underrettes.   

 
N. Efter endt klapning skal klappladsen senest 30 dage herefter pejles. 

Aarhus Havn forestår denne pejling og fremsender pejlingen til Na-
turstyrelsen..Dybdeangivelsen skal angives ved middelvandstand 
(DVR-90). 

 
 

2. Oplysninger i sagen 

2.1 Baggrund for ansøgningen 
Aarhus Havn søger om tilladelse til klapning af 200.000 m3 uddybningsma-
teriale. 
I forbindelse med større skibes anløb af Aarhus Havn er det nødvendigt, at 
udvide svajebassinet ved Containerterminalen. 
I den forbindelse skal der uddybes ca. 235.000 m³ materiale bestående af 
gytje, sand og ler. Desuden ønsker Aarhus Havn, at uddybe langs en kom-
mende kaj strækning (Omniterminalen). Her skal der uddybes ca. 270.000 
m³ materiale ligeledes gytje, sand og ler. 
 
Der er behov for at bortskaffe ca. 200.000 m³ gytje fra uddybningen ved 
klapning. For sand og ler materialet søges særskilt nyttiggørelsestilladelse. 
 
Gytjen ønskes klappet i det undersøiske klapbassin ud for Østmolen. Sand 
og ler materialet nyttiggøres ved delvis indbygning i de undersøiske dæm-
ninger delvis forstærkning af Østmolen.  
 
Klapbassinet har et areal på ca. 110.000 m² og en gennemsnitsdybde på 
ca. - 8,50 m. Ved klapning af gytjen bliver gennemsnitsdybden ca. - 6,50 m. 
De nuværende dæmninger har en gennemsnitsdybde på - 6,50 m og forhø-
jes til ca. - 5,00 m efter indbygning af sand og ler.  
 
Af hensyn til eventuel turbulens i vandsøjlen omkring Østmolen og derved 
opslemning af det klappede materiale nyttiggøres sand og ler fra uddybnin-
gen til en dæmning mellem mole og bassin. 
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2.2 Udtalelser fra høringsparter 
 
 
 

Aarhus Kommune 
 
Natur og Miljø har følgende bemærkning til klapning af 200.000 m3 gytje i 
det eksisterende klapningsbassin ud for Østmolen: 
 
Da det kan forudses, at der ved turbulens kan ske opslemning af materiale 
ved klapningen, er der risiko for at der kan ske transport af opslemmet ma-
teriale til de rekreative strandområder syd for havnen, bl.a. Tangkrogen. 
 
Natur og Miljø vurderer at evt. gener vil være af æstetisk karakter. 
 
Natur og Miljø vil derfor henstille, at klapningen foregår udenfor den officiel-
le badesæson fra 1. juni – 15. september. 
 
Bugtrøret (afløbet fra Marselisborg Renseanlæg), der passerer gennem 
klapningsområdet ejes af Aarhus Vand A/S og evt. vurderinger af risiko for 
ledningsanlægget bør rettes til ledningsejeren. 

 
 
Aarhus Vand A/S  

Århus Vand A/S v/ Paul Kr. Thomsen har fremsendt følgende hørringssvar: 
 
Med henvisning til Naturstyrelsens skrivelse af 1. maj 2013 vedr. ansøgning 
om tilladelse til klapning af 200.000 m3 uddybningsmateriale fra Aarhus 
Havn sendes hermed Aarhus Vand A/S’ bemærkninger og forbehold. 
 
Aarhus Vand kan ikke vurdere, om klapningen vil kunne beskadige bugtrø-
ret og tager forbehold for eventuelle skader, som klapningen vil kunne for-
årsage på røret. Effekten af den ekstra belastning på røret bør konkret bely-
ses, og Aarhus Havn må påtage sig ansvaret for eventuelle skader på røret. 
Bugtrøret – udløbsledningen fra Marselisborg renseanlæg – er essentielt for 
renseanlæggets funktion. 
Marselisborg renseanlæg skal indenfor en kortere årrække udvides til den 
dobbelte kapacitet. I Aarhus Kommunes Kommuneplan 2009 er det forudsat 
at ”Udvidelsen af Marselisborg Renseanlæg skal ses i sammenhæng med 
havneudvidelsen med et nyt havneafsnit. Udvidelsen af skal blandt andet 
give mulighed for enten en udvidelse af Marselisborg Renseanlæg eller 
etablering af et nyt renseanlæg på Østhavnen.” Denne forudsætning indgår 
også i Aarhus Kommunes spildevandsplan 2013 – 2016, som netop er ud-
sendt i høring. 
Aarhus Vand finder det uhensigtsmæssigt at udlægge gytje på et areal, som 
muligvis vil skulle indgå i en kommende havneudvidelse, der bl.a. skal tilgo-
dese en flytning af Marselisborg renseanlæg. Aarhus Vand finder, at projek-
terne skal ses i sammenhæng og koordineres. 
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Aarhus Havn og Aarhus Vand har efterfølgende holdt møde om klappladsen 
og bugtrøret. Følgende referat er fremsendt fra Aarhus Havn: 
 
Aarhus Havn og Aarhus Vand har haft møde vedrørende AV bemærkninger 
og forbehold til ansøgning om tilladelse til klapning af 200.000 m³ uddyb-
ningsmateriale langs Østmolen.  
Som det fremgår af nedenstående referat af mødet gennemføres der un-
dersøgelser af bugtrøret for, at undersøge om der sker sætninger i forbin-
delse med klapningen.  
Aarhus Havn påtager sig risikoen for eventuelle skader på bugtrøret som 
følge af klapningen i en tidsbegrænset periode. 

 
Søfartsstyrelsen 

Søfartsstyrelsen ser intet sejladssikkerhedsmæssigt til hinder for den an-
søgte klapning. 
 
Området er udsat i en søkort med en dybde på 5 meter.  
 
Såfremt der ønskes klappet til dybder mindre en 5 meter ved middelvand-
stand (DVR-90), skal Søfartsstyrelsen orienteres med angivelse af den øn-
skede mindstedybde, således at søkortets oplysninger kan blive ajourført i 
overensstemmelse hermed. 
 
Vi skal gøre opmærksom på, at der i henhold til vore oplysninger, løber en 
spildevandsledning, som ejes af Aarhus Kommune, gennem området. Led-
ningen er udsat i dansk søkort 127 fremgår i øvrigt af det fremsendte kort-
udsnit. 
 

Moesgaard Museum 
 

Museet har foretaget en arkivalsk kontrol af området for klapning og skal 
meddele, at museet - for så vidt angår fortidsminder på havbunden – intet 
har at bemærke til det ansøgte. 
Skulle der under arbejdet påtræffes spor af fortidsminder eller vrag skal det-
te dog straks anmeldes til Moesgård Museum ifølge museumslovens § 29 
h.. Findes der under et anlægsarbejde eller en aktivitet på havbunden spor 
af fortidsminder eller vrag, 
skal fundet anmeldes til kulturministeren efter reglerne i § 28 og arbejdet 
skal standses. 
 

 
NaturErhverv 
 

NaturErhvervstyrelsen afdelingen for Fiskeri i Randers finder ikke nogen 
fiskerimæssige hindringer for klapning i de, i høringsskrivelsens anførte om-
råder. 
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2.3 Naturstyrelsens vurdering 
 
 

Vurdering af sedimentet 
Materialet er uddybningsmateriale som består af gytje. Materialet 

vurderes på baggrund af dets oprindelse ikke at være belastet med 
miljøfarlige stoffer. Materialet vil kunne give anledning til misfarvning 
af vandet ,hvorfor klapning i badesæsonen ikke er ønskeligt  

 
Alternativer til klapning 
Der er ikke mulighed for nyttiggørelse af oprensningsmaterialet. 
  
Vurdering af klapningen i forhold til lov om miljømål 
I Århus Amts regionplan nu landsplandirektiv er Aarhus Havn og om-
rådet de dækkende værker udlagt med lempet målsætning. 
I udkast til vandplan er Aarhus Havn er beliggende inden for Vand-
planområde 1.7 Århus Bugt 
Den beskyttede klapplads (K_147_02) ved Aarhus Havn har tidligere 
modtages oprensnings-og uddvbningsmateriale. 
Målsætningen for kvaliteten i Aarhus Havn er god økologisk- og god 
kemisk tilstand. 

 
 Naturstyrelsen vurderer, at uddybningsmaterialetmat er sikret mod 
fysisk påvirkning af det undersøiske dæmning som omkranser klap-
bassin mod sydøst, og derfor ikke vil spredes og bidrage til øget be-
lastning af området uden for klappladsen. 

 
 

3. Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Tilladelsen vil blive annonceret på Naturstyrelsens hjemmeside 
http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Klaptilladelser/ den 6. 
september 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 
 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 
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 Lokale foreninger og organisationer, der har rekreative interesser som 
formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, når afgørelsen 
berører sådanne interesser 

 Landsdækkende foreninger og organisationer der efter deres vedtæg-
ter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål 

 Landsdækkende foreninger og organisationer der efter deres vedtæg-
ter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når af-
gørelsen berører sådanne interesser. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig. Deres klage bedes sendt til Na-
turstyrelsen, så vidt muligt elektronisk på nst@nst.dk. 
 
Naturstyrelsen sender derefter klagen videre til Natur- og Miljøklage-
nævnet sammen med tilladelsen og det materiale, der er anvendt ved 
behandlingen af sagen. 
 
Natur-og Miljøklagenævnets regler for klageadgang herunder gebyr 
for klage kan ses på hjemmesiden: 
http://www.nmkn.dk/Klagevejledning/klageregler_lovomraader/ 
 
Klagen skal være modtaget i Naturstyrelsen  senest den 4. oktober 
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 Natur- og Miljøkla-
genævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre Natur- og Miljø-
klagenævnet bestemmer andet. 
 
Klaptilladelsen før etableringen af de undersøiske dæmninger er god-
kendt af Kystdirektoratet. Nyttiggørelse af uddybningsmaterialet til 
etableringen af de undersøiske dæmninger kræver nyttiggørelsestilla-
delse fra Naturstyrelsen.  
 

 

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. 

Søfartstyrelsen 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 
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straks skal standses og at fundet skal anmeldes til Kulturstyrelsen 
(Moesgaard Museum). 

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 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 
          

Aarhus Havn, att. Jørn Juhl jju@port.aarhus.dk 
          Aarhus Kommune aarhus.kommune@aarhus.dk 

Moesgaard Museum moesgaard@hum.au.dk         
 Søfartstyrelsen sfs@dma.dk 

          NaturErhvervstyrelsen mail@naturerhverv.dk      
            Sundhedsstyrelsen sst@sst.dk  
         Forbrugerrådet fbr@fbr.dk 
         Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 
         Danske Råstoffer ssg@danskbyggeri.dk 
           Danmarks Rederiforening info@shipowners.dk 
           Bilfærgernes Rederiforening info@shipowners.dk 
           Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ae@aeraadet.dk 
           Danske Havne BGI@Danskehavne.dk 

Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID).           
info@flidhavne.dk 

           Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 
           Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 
           Greenpeace hoering@nordic.greenpeace.org 
          Dansk Ornitologisk Forening dof@dof.dk 
          Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 

          Dansk Sejlunion ds@sailing.dk 
      
        
       
 

      

 



 

 12 

BILAG 1 Oprensningsområdets placering  
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BILAG 2 Klappladsens beliggenhed  
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BILAG 3 Kvalitetssikringsplan  
Regnearket er fremsendt elektronisk til havnen 
 
 
Dette er blot et billede af det bilag, der skal udfyldes. 
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BILAG 4 Indberetning af klapning 
Skemaet anvendes til indberetning før klapning, efter klapning og ved ind-
beretning pr. 1. februar for det foregående kalenderår  
 
 
Regnearket er fremsendt elektronisk til havnen. Dette er blot et billede af 
bilaget 
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