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KLAPTILLADELSE 
 
Klaptilladelse for: Thyborøn Havn. 
 
Tilladelsen omfatter:  
Tilladelse til klapning af 550.000 m³ uddybningsmateriale i perioden 27. juli 
2013 – 1. september 2014.  
Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på ny klapplads 
beliggende i Vesterhavet vest for Agger Tange Klapplads nr. K_161_02 
Thyborøn Havn har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven, 
overholder vilkårene. 
 
Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 11 . 

 
Oversigtskort med klappladsens beliggenhed (rødt felt) 
 

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 28. juni 2013 på Naturstyrelsens hjemmeside 
http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Klaptilladelser/. 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen 
udløber den 26. juli 2013. 
Tilladelsen er gældende til og med 1. september 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 27. juli 2013. Tilladelsen udløber 

den 1. september 2014. 

B. Tilladelsen omfatter klapning af en samlet mængde på 550.000 m3 
svarende til 1.100.000 tons uddybningsmateriale fra følgende områder 
følgende steder (koter i DVR 90): 

1. Yderhavn og Industrifiskerhavn (uddybes til -9,0). 
2. Trawltræksbassin (bassinareal øges og uddybes til -7,5). 
3. Sydhavn 
• 3A: Yderbassin og Limfjordskaj (uddybes til -9,0). 
• 3B: Sejlrende ind i Sydhavnen (uddybes til -6,0). 
• 3C: Bassin foran Sydhavnskaj (bassinareal øges og uddybes til -4,5). 
Kort over uddybningsområder fremgår af bilag 1. 

Mængden i m³ og tons er angivet som pejle m3.  
 
Tilladelsen omfatter tilladelse til klapning af uddybningsmateriale, som 
efter fjernelse af det overliggende forurenede oprensningsmateriale ikke 
må indeholde forurenende mængder og koncentrationer af tungmetaller 
og TBT, se vilkår C.  
 

C. Vilkår om optagningsmetode  

Optagning af uddybningsmateriale må først udføres når det 
overliggende forurenede materiale er optaget og fjernet. Fjernelse af det 
overliggende forurenede materiale udgør minimum fjernelse af de 
øverste 60 cm + grave tolerancen for optagningsmateriallet. Undtagen 
er området mærket 3.d og 3.e ved Holmekaj (se kort 2), her kan alt 
materiale klappes. Thyborøn Havn skal udfærdige en gravinstruks og en 
plan for fjernelse af det øverste forurenede materiale. 
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Kort 2. med angivelse af området ved 3.d og 3.e hvor der ikke skal 
fjernes et overliggende lag før optagning af uddybningsmateriale til 
klapning. 

Graveinstruks og plan skal fremsendes til Naturstyrelse til godkendelse 
inden uddybningsarbejdet kan foretages. Det skal oplyses, hvilken 
tolerance gravearbejdet til fjernelse af forurenet overfladesediment 
udføres med. Thyborøn Havn skal fremsende et egenkontrolprogram 
der sikre, at det materiale som optages til klapning udelukkende er 
uddybningsmateriale 

D. Klapningen skal foregå på klapplads K_161_02 beliggende i 
Vesterhavet ud for Agger Tange  Klappladsen er afgrænset af 
positionerne (Euref 89), jf. bilag 2: 

 
56° 46, 4224’ N  08° 10, 2424’ E 
56° 46, 3864’ N  08° 10, 4476’ E 
56° 46, 1884’ N  08° 10, 3468’ E 
56° 46, 2280’ N  08° 10, 1272’ E 

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

klapområdet til under en  mindstedybde på 18 meter ved 
middelvandstand (DVR-90) svarende til 17,81 meter ved 
middelspringtidslavvande (MLWS). Dette kræver, at klappladsen 
varsles i Efterretninger for Søfarende (EfS) og udsættes i søkortet med 
dybdeangivelse. 

F. Klapmaterialet skal spredes jævnt på den i pkt. E under hensyntagen til 
mindstedybden. 
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1.2 Vilkår for indberetning 
G. 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 placerer 
ansvaret for overholdelse af de stillede vilkår. Uddelegeres 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.  
  

H. Arbejdet skal varslet i Efterretninger for Søfarende. 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.  

 
I. 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. 

 
J. Senest 14 dage efter endt klapning underrettes 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. 

 
 

1.3 Vilkår for tilsyn og kontrol 
K. Thyborøn Havn skal stille søværts transport til rådighed, såfremt 

optagnings- og klapfartøjet ikke på normal vis kan anløbe havnen til 
inspektion. 

L. Kopi af tilladelsen skal forefindes på de fartøjer som udføre opgaven. 
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. 
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M. De fartøjer, der udfører opgravningen og klapningen, skal være udstyret 
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 
opgravningen og klapningen udføres. Såfremt der sker nedbrud af AIS-
udstyret skal opgravningen / klapningen standses og Naturstyrelsen 
underrettes.  

 
N. Thyborøn Havn skal senest 1. måned efter endt klapning foretage 

undersøgelser af forholdene på klappladsen, samt i området i 
umiddelbar nærhed af klappladsen. 
Undersøgelsen skal omfatte pejling af dybdeforholdene på klappladsen. 
Inden undersøgelserne iværksættes fremsendes 
undersøgelsesprogrammet til godkendelse hos Naturstyrelsen. 

 
O. Thyborøn Havn skal, 1 år efter endt klapning, foretage 

dykkerundersøgelser, som via videooptagelser dokumenterer 
bundforholdene på og uden for klappladsen. Inden undersøgelsen 
iværksættes, fremsendes undersøgelsesprogrammet til godkendelse hos 
Naturstyrelsen. 

 
 
 

2. Oplysninger i sagen 

2.1 Baggrund for ansøgningen 
Thyborøn Havn har ønske om at foretage en række 
uddybningsopgaver. Uddybningsprojekterne til større vanddybde 
omfatter tre områder: 
Yderhavn og Industrifiskerhavn, der uddybes til -9,0m. 
Trawlertrækbassin, hvor bassinarealet øges og uddybes til -7,5m 
Sydhavn ved yderbassin og Limfjordskaj, der uddybes til -9,0m, 
sejlrende ind i Sydhavn, der uddybes til -6,0m samt bassin foran 
Sydhavnskaj, hvor bassinareal øges og uddybes til -4,5m 
Formålet med uddybningen er at forbedre og sikre anløb af de større 
skibe som er begyndt at anløbe Thyborøn Havn. Der er således behov 
for bedre besejlingsforhold ved at uddybe i bassiner i havnen og 
indlsejlingsrenden ved Sydhavnen samt udvidelse af de uddybede 
områder foran Limfjordskajen og Sydhavnskajen. 
Der forventes, at der optages ca. 550.000 m3 sediment, hvor af ca. 50-
100.000 m3 vurderes at være forurenet oprensningsmateriale og derfor 
skal deponeres i eksisterende depot ved Rønland, mens de resterende 
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uddybningsmaterialer ønskes klappet. Der har været undersøgt 
mulighed for at nyttiggøre materialerne, men det forventes ikke at 
være muligt med det aktuelle sediment, da en stor del af det forventes 
at bestå af blødt, finkornet ler, som ikke er anvendeligt som opfyld på 
landjorden eller til kystsikring. Materialerne forventes derfor at skulle 
klappes. Der er ikke kapacitet nok til at klappe de ca. 450.000-500.000 
m3 på eksisterende klapplads ved Gåseholm, og der var derfor behov 
for at finde alternativ klapplads. Mulighederne for en klapplads er 
undersøgt i Nordsøen vest for Agger Tange. 
 
Ansøgningen for klaptilladelse er indeholdt oplysninger i henhold til § 
3 i bekendtgørelsen om dumpning af optaget havbundsmateriale. 
Endvidere er der foretaget en vurdering jf. habitatdirektivet af, om 
optagningen eller klapningen i sig selv kan påvirke det nærliggende 
Natura 2000-område væsentligt, dvs. om der kan forekomme en 
væsentlig påvirkning af de arter og naturtyper, som fremgår af 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne. 
Projektet er inden for havnens dækkende værker og kræver således 
ikke egentlig tilladelse fra Kystdirektoratet. 
Projektet er anmeldt til Kystdirektoratet d. 23/10-2012, hvor der er 
indsendt de nødvendige oplysninger til anvendelse for afgørelse om 
VVM-forhold for uddybningen på søterritoriet.  
Forurenet sediment, der er aflejret i havnebassinet må ikke uden 
kommunes tilladelse påvirkes så de kan forurene vandet. Der er 
således ansøges og givet tilladelse i henhold til § 27-tilladelse efter 
miljøbeskyttelsesloven  
 
Miljøkonsekvensvurdering 
Den nye klapplads er beliggende øst for habitatområderne nr. 253 og 
256 i Nordsøen. I det udarbejdede baggrundsnotat er der udarbejdet en 
nærmere beskrivelse og vurderinger. Det vurderes, at klapningen på 
den foreslåede nye midlertidige klapplads ikke vil medføre væsentlig 
påvirkning af Natura 2000-områderne eller grundlaget for 
udpegningsgrundlaget 

2.2 Udtalelser fra høringsparter 
Natur- og Erhvervsstyrelsen 
Vi har bl.a. haft sagen i høring hos Danmarks Fiskeriforening, som 
ikke har bemærkninger. Vi vil herefter gå ud fra, at projektet ikke vil 
skade fiskerimæssige interesser.  

 
Søfartsstyrelsen 
Søfartsstyrelsen kan accepterer en mindstedybde på 18 meter ved 
middelvandstand (DVR-90) svarende til 17,81 meter ved 
middelspringtidslavvande (MLWS). Dette kræver dog, at klappladsen 
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varsles i Efterretninger for Søfarende (EfS) og udsættes i søkortet med 
dybdeangivelse. 

 
Søfartsstyrelsen sørger for varsling i EfS når tilladelsen er givet – 
derefter vil Geodatastyrelsen sætte klappladsen i søkortet. 

 
Kulturavsstyrelsen v/ Strandingsmuseum St. George  
Strandingsmuseum St. George, Marinarkæologisk Center vedr. 
Thyborøn havns ansøgning om klapning af 550.000m3 
uddybningsmateriale. 
 
Strandingsmuseum St. George, Marinarkæologisk Center har ingen 
bemærkninger til klapning af oprensningsmaterialet. 
Der henvises til § 29 h, såfremt der skulle påtræffes noget af 
kulturhistorisk interesse under arbejdet. 
Museumsloven § 29 g. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af fortidsminder på 
havbunden, hvis de befinder sig i territorialfarvandet eller på kontinentalsoklen, dog 
ikke ud over 24 sømil fra de basislinjer, hvorfra bredden af det ydre territorialfarvand 
måles. 
  Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af vrag af skibe eller 
skibsladninger, der må antages at være gået tabt for mere end 100 år siden, hvis de 
befinder sig i de områder, der er nævnt i stk.1, i vandløb eller i søer. 
 Stk. 3. Kulturministeren kan bestemme, at vrag af skibe eller andre fartøjer, der er gået 
tabt for mindre end 100 år siden, skal være omfattet af bestemmelsen i stk. 2. 
 Stk. 4. Kulturministeren kan i forbindelse med et anlægsarbejde eller en aktivitet på 
havbunden stille krav om, at den ansvarlige for anlægsarbejdet eller aktiviteten udfører 
marinarkæologisk forundersøgelser. 
 
Museumsloven § 29 h. Findes der under et anlægsarbejde eller en aktivitet på 
havbunden spor af fortidsminder eller vrag omfattet af § 29 g, stk. 1 og 2, skal fundet 
anmeldes til kulturministeren efter reglerne i § 28, og arbejdet skal standses. 
 Stk. 2. Kulturministeren beslutter inden for 4 uger fra anmeldelsen, om arbejdet kan 
fortsætte, eller om det skal være indstillet, indtil der er foretaget en marinarkæologisk 
undersøgelse. En marinarkæologisk undersøgelse skal gennemføres hurtigst muligt. Der 
kan fastsættes vilkår for genoptagelsen af arbejdet. 
 Stk. 3. Udgiften til undersøgelser og eventuel sikring af det påtrufne fortidsminde eller 
vrag afholdes af den ansvarlige for anlægsarbejdet eller aktiviteten. 
 

2.3 Naturstyrelsens vurdering 
 
 

Vurdering af sedimentet 
Sedimentet over uddybningsmaterialet er undersøgt for tungmetaller 

og organiske miljøfarlige stoffer. Dette sediment er i flere 
havneafsnit væsentlig forurenet og er derfor ikke egnet til klapning. 

En forudsætning for at uddybningsmaterialet kan klappes er således at 
det forurenede oprensningsmateriale først fjernes og landdeponeres, 

  Thyborøn havn har søgt og fået tilladelse fra Lemvig kommune til 
optagning og deponering af det forurenede materiale. 

 
Klappladsen 
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Med behovet for klapning af uddybningsmateriale har der været behov for at 
udpege en ny klapplads. Den normale anvendte klapplads ved Gåseholm i 
Limfjorden er ikke egnet til at modtage den ansøgte mængde af lerholdigt 
materiale.  
En udpegning af en ny klapplads i Vesterhavet har derfor været nødvendig. 
Udvælgelsen af klappladsen er sket under hensyntagen til sejladssikkerhed, 
fiskerimæssige interesser, arkæologiske og natur og miljømæssige interesser. 
 
Klappladsen har en udstrækning på 550 x 730 meter og med et areal på 
401.500 m2 vel en klapning af 550.000 m3 vil medføre en dybdeændring på 
ca. 1,3 meter. 
I forbindelse med ansøgning om midlertidig klapplads, har Rambøll i 
samarbejde med Orbicon udført en biologisk screening af det pågældende 
område, i transekter startende omkring 100 fra området hjørnepositioner, 
med henblik på at dokumenterer tilstedeværende substrat- og naturtyper. 
Desuden er der udtaget i alt fire sedimentprøver indenfor det planlagte 
klappladsområde, der er analyseret for glødetab, kornkurvefordeling og 
vandindhold. 
Baseret på visuelle observationer og sedimentanalyse kan der dokumenteres 
at der ikke forekommer nogle sårbare eller beskyttede naturtyper i det 
moniterede område. Det moniterede område fremstod heterogent og uden 
nogen særlig biologisk interesse. Der blev ikke observeret nogen flora i 
området og faunaen var relativt arts- og individfattig. 
 
Det må forventes at lermateriale vil forblive i længere tid på klappladsen 
mens sand og silt vil blive spredt med den fremherskende nordgående strøm. 
Klappladsen K_161_02er afgrænset af positionerne angivet under punkt E, 
se desuden kortbilag 2. 

 
 

Vandplanmål 
Ifølge lov om miljømål skal forringelse af tilstanden i alle 
overfladevandområder forebygges, og der må ikke ske en øget direkte 
eller indirekte forurening af overfladevand. 
Ifølge udkast til vandplan er målet i området, hvor klappladsen er 
beliggende, god kemisk tilstand. 
God kemisk tilstand er opfyldt, når miljøkvalitetskravene i gældende 
bekendtgørelse ”om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til 
udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer og havet” er opfyldt. 
 
Vandplanernes retningslinjer med betydning for meddelelse af 
klaptilladelser er følgende: 
Retningslinje 47: 
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I forbindelse med klapning skal det sikres, at det opgravede sediment 
ikke giver anledning til forurening af havet. 
 
Retningslinje 51: 
Den relevante tilladelsesmyndighed kan udlægge aktivitetszoner, 
omkring havne, sejlrender og klappladser. Det kan accepteres, at 
vandplanens miljømål om god økologisk og kemisk tilstand ikke bliver 
opfyldt inden for en aktivitetszone. 
 
I vandområdet Nordlige Kattegat og Skagerrak er den nuværende 
miljøtilstand klassificeret som værende i risiko for effekter som følge 
af forekomsten af forhøjede værdier af TBT. 

 
 
Natura 2000-områder og habitatdirektivets bilag IV arter 
 
Umiddelbart vest for Thyborøn i Nordsøen ligger en række 
sandbanker. De er vigtige for sælernes fødesøgning og de er udlagt 
som Natura2000 område Habitatområde nr. 253. Derudover er der et 
stenrev længere mod syd udlagt som Natura 2000 område 
Habitatområde nr. 256. 
I nærheden af sandbankerne er der desuden råstofinteresser. Område 
253 er det med lys brun skraverede område vest for Thyborøn. 
Habitaområde 256 ligger endnu længere ude i Nordsøen mod vest og 
er kun delvist illustreret på figuren. 
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Natura 2000 områder markeret med skravering samt klapplads 
K_161_02 markeret med rød kant. 
 
Langs med den jyske vestkyst er der en generel nordgående strøm (den 
jyske kyststrøm) og det vil derfor være mest hensigtsmæssigt med en 
ny midlertidig klapplads nord for Thyborøn, således at risikoen for, at 
klappet materialet føres tilbage til Thyborøn kanal minimeres. 
Der er generelt en kraftig nordgående strøm og erosion i området. Det 
må forventes, at der vil blive dannet sandbølger, og at hovedparten af 
det klappede materiale langsomt vil blive ført ind på kysten. 
Klappladsen er desuden placeret, så større områder med mobilt sand 
friholdes, da der i de områder kan være både sæler og marsvin.  
Ifølge Natura 2000-basisanalyse for området, Sandbanker ud for 
Thyborøn, H253 (N219) står der, at ”Trækruten for marsvin langs 
kysten mellem Skagen og Thyborøn omfatter område H253, men 
udgør ikke et særlig vigtigt område og satellitmærkninger af marsvin 
har vist, at nogle marsvin bevæger sig kystnært mellem Skagen og 
Thyborøn. Område H253 ligger i dette område og benyttes derfor af 
marsvin men udgør ikke et særlig vigtigt område. Der findes 
optællinger fra fly fra 1994 og 2005.”  
Der vurderes derfor ikke at være en påvirkning af marsvin i 
forbindelse med klapning på den midlertidige klapplads vest for Agger 
Tange. 
Det vurderes samlet, at området er velegnet som midlertidig klapplads, 
og at den vil kunne anvendes uden, at det påvirker miljøet væsentligt 
ved klapning af ca. 550.000 m3 over en kortere periode.  
Det vurderes overordnet at:  
• der vil ikke være en påvirkning af sejladssikkerheden  
• der vil ikke være en påvirkning af Natura2000 områder  
• der vil ikke være en påvirkning af bilag IV arter (marsvin og sæler)  
• der vil ikke være en påvirkning af fisk  
• der vil ikke være en påvirkning af badevandskvaliteten inde ved 
kysten  
• og området er så langt ude, at støj m.m. heller ikke vil have 
betydning inde ved kysten 
 
Konklusion  
Sedimentet fra uddybningen består af sediment med et forholdsvist 
højt indhold af ler. Klappladsen er beliggende i et strømfyldt og 
bølgepåvirket område. Det vurderes, at det klappede materiale 
bestående af ler kun langsomt vil indgå i den naturlige 
materialevandring i området. 
Der vurderes endvidere, at klapningen ikke vil have betydning for 
opnåelse af målet om god kemisk tilstand, da indholdet af 
Miljøfremmede stoffer i uddybningsmaterialet vurderes at være lavt. 
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Det forudsættes, at alt forurenet oprensningsmateriale inden 
uddybningen startes er fjernet og landdeponeret. 
 
Det vurderes, at optagning og klapning ikke vil påvirke Natura 2000-
områder, da det drejer sig om materiale med et lavt indhold af 
miljøfarlige stoffer, der skal oprenses og klappes. Der vil ikke ske en 
øget tilførsel af næringsstoffer til vandområdet. 
Forstyrrelserne af marsvin vil være lille, da optagning af sediment og 
Klapning ikke foregår i områder med større forekomster af arten. 

 
Naturstyrelsen vurdere på baggrund heraf at der kan meddeles 
tilladelse til klapning af optaget havbundsmateriale på nærmere 
fastsatte vilkår. 
 
 

3. Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Tilladelsen vil blive annonceret på Naturstyrelsens hjemmeside 
http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Klaptilladelser/ den 28. 
juni 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 

 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. 
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En eventuel klage skal være skriftlig. Deres klage bedes sendt til 
Naturstyrelsen Aarhus, 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 26. juli 2013, der er dagen for klagefristens udløb. 
Naturstyrelsen Aarhus 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 for alle andre 
klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige 
myndigheder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og 
Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Naturstyrelsen 
Århus. 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.” 
  

 
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. 
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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 
(Bangsbo 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 
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 
 
Lemvig Kommune lemvig.kommune@lemvig.dk 
Thisted Kommune thistedkommune@thisted.dk 
Søfartsstyrelsen sfs@dma.dk 
NaturErhvervstyrelsen mail@naturerhverv.dk 
Strandingsmuseum St. George info@strandingsmuseet.dk 
Sundhedsstyrelsen sst@sst.dk 
Forbrugerrådet fbr@fbr.dk 
Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 
Danske Råstoffer ssg@danskbyggeri.dk 
Søfartsstyrelsen sfs@dma.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@nordic.greenpeace.org 
Dansk Ornithologisk Forening natur@dof.dk 
Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 
Dansk Sejlunion ds@sailing.dk 
Kystdirektoratet kdi@kyst.dk  
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BILAG 1 Uddybningsområdets placering  
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BILAG 2 Klappladsens beliggenhed  
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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 Søfartsstyrelsen og 
Naturstyrelsen 
 
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 
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BILAG 5 Sedimentdata 
 
 

Analysedata Thyborøn Havn 
 

 

Placering af sediment prøvetagningsstationer
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