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KLAPTILLADELSE 
 
Tilladelsen gives til By og Havn i forbindelse med en udvidelse af Køben-
havns Nordhavn og etablering af en ny krydstogtterminal. 
 
Tilladelsen omfatter:  
Tilladelsen er et supplement til den klaptilladelse der er givet til det samme 
materiale af den 3. maj 2011. Den samlede mængde, der kan klappes fra 
etableringen af en cellefangsmembran ved Københavns Nordhavn, må ikke 
overstige 250.000 m3 uanset hvilken en af de to klaptilladelser der benyttes. 
By & Havn har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven, overhol-
der vilkårene. 
 
Tilladelsen omfatter ikke: 
Uddybningsmaterialerne ved Krydstogtterminalen, der var en del af den 
tidligere tilladelse, samt den øverste 0,5 meter havbund ved celle-
fangsmembranen. 
 

 
 Oversigt over omtrentlig lokalisering af arbejdsområde ved Københavns Nordhavn 

og de to nye klappladser 
 

Naturstyrelsen • Ny Østergade 7-11 • 4000 Roskilde 
Tlf. 72 54 30 00 • Fax 33 32 22 01 • CVR 33157274 • EAN 5798000872110 • ros@nst.dk • www.nst.dk 



 
Jane Brøns-Hansen 
 
 
Tilladelsen blev annonceret i Lokalavisen Sydkysten den 6. juli 2011 og i 
Amager Bladet den 5. juli 2011. 
Klagefristen udløber den 5.august 2011 kl. 16. 
Tilladelsen er gældende til og med 31. december 2013, hvorefter den udlø-
ber. 
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1. Vilkår for klaptilladelsen 

1.1 Vilkår for optagning og brugen af klappladsen 
A. Tilladelsen er gældende fra den 5. august 2011 efter kl. 16. Tilladel-

sen udløber den 31.december 2013. 

B. Tilladelsen omfatter klapning af en samlet mængde på 250.000 m3 
svarende til 260.757 tons uddybningsmateriale fra bundudskift-
ningsmateriale ved Københavns Nordhavn. Mængden i ton er angi-
vet som fast mål på baggrund af sedimentets tørstofindhold. 

 
C. Der stilles ikke særlige vilkår til kontrol med indholdet af miljøfarlige 

stoffer 
 
D. Der stilles ikke vilkår til optagningsmetode. 

E. Klapningen skal foregå på en, alternativt to nyudlagte klappladser 
fordelt således, at det først afsøges, hvor stor en mængde der kan 
klappes på klapplads Ka, der omfatter et hul opstået ved tidligere 
sandsugning. Klappladsen Ka er afgrænset af følgende hjørnekoor-
dinater: 

1: N 55°28,23’ E12°37,53’ 
2: N 55°28,23’ E12°38,00’ 
3: N 55°27,91’ E12°38,00’ 
4: N 55°27,91’ E12°37,53’ 

 
Der forventes klappet ca. 125.000 m3 i det tidligere sandsugehul. 

 
Den resterende mængde klappes på klapplads Kb afgrænset af 
hjørnekoordinaterne: 

 
1: N 55°27,60'   E012°35,29 
2: N 55°27,61'   E012°35,96 
3: N 55°27,24'   E012°35,98 
4: N 55°27,23'   E012°35,32 

 
Et kort over placeringen af de to klappladser fremgår desuden af bi-
lag 2 

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

rådet til under 10 m.  

G. Klapningen skal foregå med et fartøj med klap- eller splitbund eller 
via en lukket strømpe.   

H. Klapmaterialet skal ved klapningens afslutning være spredt jævnt på 
den i pkt. E beskrevne klapplads. Efter endt klapning skal der foreta-
ges en ny orienterende opmåling af klappladsen til dokumentation 
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for klappladsens størrelse. Materialet der klappes må ikke indeholde 
større faste genstande.         

 

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

herom være Naturstyrelsen i Roskilde i hænde. Indberetningsskema 
bilag 4, afsnit A anvendes til dette formål. Samtidig med underret-
ningen skal havnen indsende en udfyldt kvalitetssikringsplan, jf. bilag 
3, der placerer ansvaret for overholdelse af de stillede vilkår. Udde-
legeres ansvaret 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.  
  

J. Hvis arbejdet ønskes varslet i Efterretninger for Søfarende skal Far-
vandsvæsenet underrettes herom mindst 3 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 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.  
 

K. Under klapningen skal der føres logbog over positionen for klapnin-
gen af de enkelte laster. Kopi af logbog skal fremsendes til Natursty-
relsen Roskilde indenfor 14 dage efter endt klapning. 

 
L. Senest 14 dage efter endt klapning underrettes Farvandsvæsenet 

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

M. Senest 1. februar 2012, 2013 og 2014 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. 
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1.3 Vilkår for tilsyn og kontrol 
N. By & Havn skal stille søværts transport til rådighed, såfremt optag-

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

O. 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. 
 

P. 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. 

 
Q. Senest 14 dage inden klapningen påbegyndes, skal By & Havn 

fremsende kontrolplan for at aflejring hidrørende fra klapningen er i 
samme størrelsesorden som vurderet i modelberegningerne af se-
dimentspredningen. Kontrollen skal foregå f.eks. vha. pejlinger, stik-
prøver eller lignende. Kontrolprogrammet skal være godkendt af Na-
turstyrelsen Roskilde, og udgifter til udarbejdelse samt udførelse af 
kontrolprogrammet skal afholdes af By & Havn. 

 

2. Oplysninger i sagen 

2.1 Baggrund for ansøgningen 
 
Den 17. maj 2011 vedtog Folketinget ”Lov om ændring af lov om Me-
troselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S med flere love 
(Flytning af containerterminal i Københavns Havn)”. Loven indeholder 
blandt andet bestemmelser, der godkender anlægget af udvidelsen af 
Københavns Nordhavn samt etablering en ny krydstogtterminal . Der-
for gav Naturstyrelsen Roskilde den 3. maj 2011 en tilladelse til klap-
ning på en godkendt klapplads i et sandsugehul syd ca 4 sømil syd for 
Aflandshage. 
 
Afgørelsen blev påklaget af foreningen ”Danske Råstoffer” da den an-
viste klapplads ligger i et aktivt råstofindvindingsområde. Derfor øn-
sker By & Havn nu at klappe på 2 nyudlagte klappladser syd for det 
aktive råstofindvindingsområde. Pladsernes placering fremgår af bilag 
2.  
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Det ene klapområde er et sandsugehul der ligger i det sydøstligste 
hjørne af et område, der er reserveret til udvidelse af det aktive råstof-
indvindingsområde. Området har tidligere været et aktivt sandsu-
geområde, og er udvalgt, da der findes et dybt sandsugehul. Hullet er 
opmålt i juni 2011 og det vurderes som egnet til at rumme en del af 
klapmaterialet.  
 
Der er desuden udlagt et klapområde 500 meter syd for råstofområ-
det på en flad bund med dybden 13 -14 meter. Klapområdets nordlige 
afgrænsning er for at imødekomme indsigelsen fra Danske Råstoffer 
om den tidligere klaptilladelse placeret i en afstand af 500 m til det po-
tentielle råstofområde. Den kan benyttes til den del af materialet, det 
ikke er muligt at klappe i sandsugehullet.  
 
 
Miljøkonsekvensvurdering 
 
Opgravningsområdet: 
I forbindelse med projektbeskrivelsen er der udarbejdet en VVM-
vurdering hvad angår opgravning og projektering i selve havneområ-
det. Det er i forhold til Natura-2000 områder vurderet, at der ikke i for-
bindelse med uddybnings og anlægsarbejdet vil være væsentlige på-
virkninger af flora og fauna. Denne vurdering lægges til grund for af-
gørelsen om tilladelse til opgravningen af materialet. Opgravningen 
sker med baggrund i en anlægslov (”lov om ændring af lov om Metro-
selskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S med flere love”, omtalt 
ovenfor).  
 
Klapområdet: 
Nord for klappladserne findes 2 Natura-2000 områder: 
Område nr. 143, Vestamager og havet syd for samt område 142, 
Saltholm og omliggende hav. Begge områder er udpeget grundet na-
turtyperne sandbanker, lagune, bugt og rev samt en række fuglearter 
der furagerer i områderne. Område 142 er desuden udpeget grundet 
grå og spættet sæl. 
Syd for klappladsen ligger Natura-2000 område 206, Stevns Rev der 
er udpeget grundet naturtypen sandbanker og rev. 
 
Den del af gytjen, der må klappes, er uforurenet og vurderes ikke at 
have toksisk effekt på plante og dyrelivet. Det er derfor alene under-
søgt, om uklarheder i vandet eller forandringer på havbunden som 
følge af sedimentering af spredt klapmateriale vil påvirke Naturaområ-
derne. 
 
Grontmij A/S har foretaget modelberegninger af sedimentsprednin-
gen. Heraf fremgår det, at sedimentet ikke vil spredes ind i Natura-
2000 områderne. Området påvirkes derfor heller ikke af ændringer i 
bundforholdene. Beregningerne er udført med den forudsætning at 90 
% af materialet falder samlet til bunden. Resuspension indgår i begge 
modelsimuleringer. Det forudsættes i beregningerne for klapning i 

 7 



sandsugehullet, at materialet bliver liggende i hullet efter endt klap-
ning. For at opnå dette stilles der vilkår til klapmetoden således at se-
dimentspredningen minimeres. 

2.2 Udtalelser fra høringsparter 
  
Fiskeridirektoratet 
Som Danmarks Fiskeriforening tidligere har tilkendegivet, ser fiskerne 
gerne, at de gamle sandsugehuller benyttes til klapning, da der kan 
opstå iltsvind i hullerne til skade for fiskeriet. Fiskeridirektoratet anbe-
faler derfor, at det sandsugehul, der ligger i det sydøstlige hjørne af 
fællesområdet for råstofindvinding, fyldes op med den mængde, der 
kan være. Den resterende mængde kan derefter placeres på den fo-
reslåede plads syd for fællesområdet. 
 
Fiskeridirektoratet er klar over, at der er indgivet klage over tilladelsen 
af den 3. maj 2011 fra Bundgarnselskabet Sydhavn. Fiskeridirektora-
tet kan ikke garantere, at der med den nye placering ikke kan opstå 
hindringer for det lokale fiskeri. På grund af den meget korte tidsfrist 
har det ikke været muligt at nå at sende sagen videre i høring hos de 
lokale fiskere. Eventuelle erstatningsspørgsmål må afklares gennem 
Danmarks Fiskeriforening i henhold til Fiskerilovens bestemmelser 
herom. 
 
Farvandsvæsenet 
Farvandsvæsenet kan acceptere brugen af ovennævnte klapplads 
med en mindste vanddybde på 10 m. Farvandsvæsenets øvrige hø-
ringssvar er indarbejdet i vilkårene for tilladelsen (vilkår K)  
 
Kulturarvsstyrelsen 
Kulturarvsstyrelsen har ingen bemærkninger til det ansøgte for så vidt 
angår kulturhistoriske interesser på havbunden. Ansøger skal dog 
være opmærksom på Museumslovens § 29h stk.1, ifølge hvilken fund 
af spor af fortidsminder eller vrag gjort under anlægsarbejdet straks 
skal anmeldes til Kulturarvstyrelsen og arbejdet standses. 

 

2.3 Naturstyrelsens vurdering 
 

Vurdering af sedimentet 
 Der er taget prøver til analyse af sedimentet, hvor der skal foretages 
en udskiftning af bundmaterialet..I tabellen nedenfor ses analyseresul-
taterne sammenholdt med nedre og øvre aktionsniveau.  
 
Materialet, der skal klappes vurderes at være istidsaflejret gytje. 

 
Analyseresultaterne fra topprøverne viser, at der er forhøjede vær-
dier af cadmium, kobber, kviksølv bly, zink og TBT. Kviksølv og 
cadmium forekommer i koncentrationer over det øvre aktionsniveau. 
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Derfor er det aftalt med By & Havn, at den øverste halve meter ikke 
klappes, men bortskaffes på anden vis.  
 
Analyserne i sedimentet fra 0,5 m og ned er vist i tabel 1. Koncentra-
tioner af de målte stoffer ligger under nedre aktionsniveau. Dette se-
dimentlag er vurderet klapegnet.  

 
 

 
Stof 

November 2010 

 
Område 

A 
50-75 cm 

 
Område  

B 
30-40cm 

 
Område  

C 
30-40 

 
Område  

D 
30-40 

Nedre 
aktionsni

veau1

Øvre 
aktions-
niveau 

Tørstof % (TS) 56,5 71,7 59,2 69,7 - - 
Glødetab  % af 

TS 5,6 2,8 5,9 3 - - 
Kobber ( Cu ) 

mg/kg TS 13,7 8,7 15 10,5 20 90 
Kviksølv (Hg) 

mg/kg TS 0,09 0,14 0,08 0,15 0,25 1 
Nikkel (Ni) 
mg/kg TS 22,2 5,6 18,9 7,0 30 60 
Zink ( Zn ) 
mg/kg TS 67,5 29,5 80,1 36,1 130 500 

Cadmium (Cd) 
mg/kg TS 0,25 0,31 0,29 0,395 0,4 2,5 
Arsen (As) 
mg/kg TS 7,66 2,32 7,4 2,76 20 60 

Bly ( Pb ) mg/kg 
TS 18,1 23,4 17,7 28,3 40 200 

Chrom ( Cr ) 
mg/kg TS 36,7 7,13 30 8,54 50 270 

TBT µg/kg TS <1 <1 <1 <1 7 200 
PAH mg/kg TS <0,05 0,922 - 0,27 3 30 

Tabel 1 Analyseresultater, gytje fra området der skal bundskiftes langs 
 Cellefangedæmningen 
 

 
Vurdering af klapningen i forhold til lov om miljømål: 

Klappladserne ligger i Køge Bugt, der i Vandplanen er målsat med 
en god økologisk tilstand. Ålegræsset er nogle steder på tilbagegang 
og vandets nuværende tilstand er moderat, hvilket primært skyldes 
påvirkning med næringssalte. 
 
Da glødetabet, og dermed det organiske indhold i det materiale der 
tillades klappet, er lavt, vurderes frigivelsen af næringssalte ikke at 
udgøre et problem for målopfyldelsen i området. 
 
Koncentrationerne af miljøfarlige stoffer på og omkring klappladsen 
er ikke kendt, men sedimentet der må klappes har generelt lave 

                                                 
1 Miljøstyrelsens vejledning nr 9702 af 20/10/2008 om dumpning af optaget havbundsmateriale. 
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koncentrationer der ligger under klapvejledningens nedre aktionsni-
veau. 
 
De af Grontmij A/S udførte spredningsberegninger for klapning på 
de to nye klappladser viser, at klapningen vil medføre sedimentfaner 
med sedimentkoncentrationer, der ikke overstiger 4 mg/l i simule-
ringsperioden, dvs. sedimentfanen end ikke er synlig. Kun inden for 
klappladsens afgrænsning og dennes umiddelbare nærhed optræ-
der der koncentrationer på 10 -60 mg/l i løbet af simuleringsperio-
den.  
 
En enkelt gang i simuleringsperioden optræder koncentrationer på 
10 - 90 mg/l i en periode af nogle få timers varighed i et område 
uden for klappladsen. Koncentrationer over 10 mg/l, som er græn-
seværdien for fiskemigration, optræder kun ganske kortvarigt og helt 
lokalt. 
 
Klapsedimentet vil aflejres over et relativt stort område omkring 
klappladsen i meget små sedimentmængder, dvs. nogle få millime-
ter. Kun inden for klappladsens afgrænsning og dens umiddelbare 
nærområde overstiger den samlede aflejring 5 kg/m2 svarende til 
ca. 0,5 cm i simuleringsperioden. 
 
Med vilkåret til klapmetode (H) er det tilstræbt at tilføre færrest muli-
ge forstyrrelser i området, og Naturstyrelsen anser de modellerede 
påvirkninger for acceptable. 
 

Klappladserne 
Klappladsernes afgrænsning er angivet med fire hjørnepositioner der 
fremgår af vilkår E samt i kortbilag 2. 

 
Vanddybden på klappladsen må ikke blive mindre end 10 meter. 
 
Det ene klapområde er et tidligere sandsugehul der ligger i det syd-
østligste hjørne af et område der er udlagt til muligt råstofindvindings-
område. Området har tidligere været et aktivt sandsugeområde, og er 
udvalgt, da der findes et dybt sandsugehul. Hullet er opmålt i juni 
2011 og det vurderes som egnet til at rumme en del af klapmaterialet.  
 
Der er desuden udlagt et klapområde 500 meter syd for råstofområ-
det på en flad bund med dybden 13 -14 meter. Området kan benyttes 
til den del af materialet, det ikke er muligt at klappe i sandsugehullet. 
Dybden på pladsen er stor nok til at der kan opstå midlertidige dybde-
forringelser på selve klappladsen uden at overskride de dybdekrav 
der er stillet af Farvandsvæsenet. 
 
Samlet set vurderes klapningen af det tilladte materiale at kunne fore-
gå uden at påvirke området mere, end der regnes for acceptabelt i 
henhold til klapvejledningen. 
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3. Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Tilladelsen blev annonceret i Lokalavisen Sydkysten den 6. juli 2011 
samt i Amagerbladet den 5. juli 2011 
 
 
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. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig. Deres klage bedes sendt til  
Naturstyrelsen, Roskilde, gerne på mail. Vi sender derefter klagen vi-
dere til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med tilladelsen og det 
materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Klagen skal være modtaget i Naturstyrelsen, Roskilde senest kl. 16 
den 5. august 2011, der er dagen for klagefristens udløb. Naturstyrel-
sen 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. 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for al-
le andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige 
myndigheder. 
 
De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenæv-
net, når nævnet har modtaget klagen fra Naturstyrelsen Roskilde. De 
skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og 
Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Mil-
jøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er 
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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 op-

hæves, 
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 afgørel-
se er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af 
den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbage-
betales gebyret dog ikke. 
 
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. 

 

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 en klaptil-
ladelse være meddelt tilladelse fra Kystdirektoratet til uddybningen. I 
den aktuelle sag er Kystdirektoratets tilladelse erstattet af bestemmel-
serne i ”Lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Arealudvik-
lingsselskabet I/S med flere love (Flytning af containerterminal i Kø-
benhavns Havn)”, som blev vedtaget af Folketinget d. 17. maj 2011. 

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. 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 
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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 
 
         Københavns Kommune miljoe@tmf.kk.dk

 Gentofte Kommune gentofte@gentofte.dk
 Dragør kommune dragoer@dragoer.dk

          Farvandsvæsenet frv@frv.dk 
          Fiskeridirektoratet. fd@fd.dk 
          Kulturarvsstyrelsen. mht@vikingeskibsmuseet.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 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 1 Skitse hvor udvidelsen samt prøvetagningspunkter er 
indtegnet  
 

 
Oversigtskort med skitse af udvidelsen af Nordhavnen  
(taget fra ansøgningens rapport over sedimentanalyser.) 
 
Punkterne A – D ligger ved cellefangedæmningen. Det er herfra der 
må klappes, bortset fra materialet fra 0,5 meter og ned. 
 
Punkterne SYD og NORD repræsenterer arealet der skal udvides til 
krydstogtterminalen. Dette materiale vil blive nyttiggjort, og indgår der-
for ikke i denne tilladelse. 
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BILAG 2 Klappladsernes beliggenhed  
 

 
 

Positioner: (WGS 84)   

     Ka = rød stjerne på billedet er afgrænset af følgende hjørnekoordina-
ter: 

1: N 55°28,23’ E12°37,53’ 
2: N 55°28,23’ E12°38,00’ 
3: N 55°27,91’ E12°38,00’ 
4: N 55°27,91’ E12°37,53’ 

 
Der forventes klappet ca. 125.000 m3 i det tidligere sandsugehul. 

 
Den resterende mængde klappes på klapplads  
 
Kb = rød firkant på billedet er afgrænset af hjørnekoordinaterne: 

 
1: N 55°27,60'   E012°35,29 
2: N 55°27,61'   E012°35,96 
3: N 55°27,24'   E012°35,98 
4: N 55°27,23'   E012°35,32 
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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 
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BILAG 4 Indberetning af klapning til Farvandsvæsenet og Natur-
styrelsen 
 
Skemaet anvendes til indberetning før klapning, efter klapning og ved ind-
beretning 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 
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