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Afgørelse for ansøgning om forlængelse af 5-årig klap-
tilladelse for oprensningsmaterialer fra Rømø Havn.  
 
Klaptilladelse for: Rømø Havn.  
 
Tilladelsen omfatter:  
Tilladelse til klapning af i gennemsnit 80.000 m³ oprensningsmateriale og op 
til 130.000 m³ oprensningsmateriale per år fra Rømø Havn(bilag 1). 
Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen ved Isen-
hagen i Rømø Dyb. Rømø Havn har pligt til at sikre sig, at rederi-
et/entreprenøren, der udfører opgaven overholder vilkårene. 
 
Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 11. 
  
Afgørelsen annonceres i Jyske Vestkysten den 23. december 2010. 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen udlø-
ber den 20. januar 2011. 
 
Tilladelsen er gældende til og med 31. december 2015, hvorefter den udlø-
ber. 

 

Med venlig hilsen 

Lotte Knudsen 
 
 

  

                                                 
1 Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens § 26, jf. bekendtgørelse nr. 1073 af 20. oktober 
2008 af lov om beskyttelse af havmiljøet, samt senest ændret ved lov nr. 1401 af 27. december 2008. 
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1. Vilkår for klaptilladelsen 

1.1 Vilkår for optagning og brugen af klappladsen 

A. Tilladelsen er gældende fra og med den 20. januar 2011, såfremt 
der ikke er indgået klager over afgørelsen. 

B. Tilladelsen omfatter klapning af i gennemsnit 80.000 m3 (100.000 
ton)oprensningsmateriale per år og op til 130.000 m3 (163.000 t) i et 
enkelt år fra Rømø Havn(jf. bilag 1). Hovedparten af materialerne 
oprenses i forhavnen/indsejlingen. 

 
C.  

Klapningerne skal foregå på klappladsen ved Isenhagen i Rømø 
Dyb(jf. bilag 2). Klappladsen er cirkelrund med en radius på 100 m 
og centrum på positionen(WGS-84 datumn):  
 

55°05,10 N/08° 34,90Ø 
 

D. Der må ikke foregå overløb fra pram eller gravekasse i forbindelse 
med uddybningsarbejdet og transport til klappladserne. 

 
E. Materialerne skal spredes jævnt og må ikke indeholde større faste 

genstande. 
 

F. Klapningerne skal foregå så der under og efter klapningerne ikke fo-
rekommer dybder under 2,5 meter på klappladsen og dens umiddel-
bare nærhed. 

G. Ved fund af kulturhistorisk interesse, skal dette anmeldes til kultur-
ministeren(Kulturarvsstyrelsen) og arbejdet standses.  

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

herom være miljøcenteret i hænde.  Samtidig med underretningen 
skal havnen indsende en udfyldt kvalitetssikringsplan, jf. bilag 3, der 
dokumenterer, at de stillede vilkår overholdes.  
 
Hvis der sker ændringer i forhold til det indberettede, skal Miljø-
centret straks underrettes herom. 
 
Afbrydes klapningen i mere end tre måneder, skal der indgives ny 
underretning.  
  

I. 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 3 anvendes til dette formål. Samtidig underret-
tes om arbejdsmetode, anvendt materiel, herunder om der udlæg-
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ges varp og om det forventede påbegyndelsestidspunkt samt om ar-
bejdets forventede varighed.  

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

J. Under klapningen skal der føres logbog over positionen for klapnin-
gen af de enkelte laster. De fartøjer som anvendes til opgaven, skal 
opbevare en kopi af logbogen i tilladelsens gyldighedsperiode. På 
anmodning fra miljøcenteret skal den fremsendes indenfor 14 dage. 

 
K. Senest 14 dage efter endt klapning underrettes Farvandsvæsenet 

og miljøcenteret om klapningens afslutning, den endeligt klappede 
mængde i m3 og tons, samt om mindste dybde fundet på klapplad-
sen og position med anvendt datum herfor. Indberetningsskema bi-
lag 4 anvendes til dette formål. 
 

L. Senest 1. februar hvert år fremsendes en samlet opgørelse til Miljø-
centeret med oplysning om den samlede mængde der er 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 anvendes til dette 
formål. 

 

1.3 Vilkår for tilsyn og kontrol 

M. Kystdirektoratet skal stille søværts transport til rådighed, såfremt op-
tagnings- og klapfartøjet ikke på normalvis kan anløbe havnen til in-
spektion. 

N. 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. 

 
O. De fartøjer, der udfører opgravning og klapning, skal være udstyret 

med elektronisk positioneringsudstyr, hvor positionen løbende regi-
streres. Skibets position skal være tilgængelig via det nationale 
overvågningssystem for skibsfart: AIS. Senest 5 hverdage før klap-
ningen foretages skal der til Miljøcenteret fremsendes oplysninger 
om fartøjets navn og AIS-identifikation (MMSI nummer) jf. bilag 3. 
AIS-udstyret skal til enhver tid være tændt så længe klapningen ud-
føres. Såfremt der sker nedbrud af AIS-udstyret skal opgravningen / 
klapningen standses og Miljøcenteret underrettes. 

 
P. For at følge udviklingen i havnens forureningsniveau, skal der i 2012 

og 2014 udtages prøver af sedimentet til analyse. Program herfor af-
tales forinden med Miljøcenter Odense.    
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2. Oplysninger i sagen 

2.1 Ansøgningen 

Kystdirektoratet har søgt om forlængelse af 5-årig tilladelse til klapning af 
oprensningsmaterialer fra Rømø Havn. En opgørelse over årlige oprensede 
mængder sediment fra Rømø Havn viser, at der siden 1991 er oprenset 
mellem 28.700 m3 og 135.309 m3 per år. Siden 1996 er der dog max. op-
renset 95.150 m3 et år. I gennemsnit har oprensningerne i de sidste 14 år 
ligget under 80.000 m3. Størstedelen af oprensningsmaterialerne stammer 
fra indsejlingen til havnen, medens en mindre del stammer fra havnens 
bassiner. 

Oprensningsmaterialerne tilføres Rømø Havn ved tilslikning med tidevandet 
og ved hvirveludveksling, som følge af den forbipasserende strøm. Der er 
derfor behov for oprensning af havnen 1 til 2 gange årligt, hvor der opren-
ses lag på 0-1,5 m sediment. 

Kystdirektoratet har i forbindelse med en anden klapsag for Esbjerg Havn 
gode erfaringer med en struktureret kildeopsporing og ønsker at udføre en 
lignende kildeopsporing i Rømø Havn(se nedenstående afsnit om udviklin-
gen af forureningsniveauet i havnen).  

2.2 Udtalelser fra høringsparter 

 
Fiskeridirektoratet 
Fiskeridirektoratets afdeling i Fredericia har ingen bemærkninger til det an-
søgte.  

 
Farvandsvæsenet 
Farvandsvæsenet kan acceptere brugen af ovennævnte klapplads med en 
mindste vanddybde på 2,5 m. Farvandsvæsenets høringssvar er indarbej-
det i vilkårene for tilladelsen.   

 
Strandingsmuseet 
Strandingsmuseum St. George har ingen indvindinger imod det ansøgte, for 
så vidt angår kulturhistoriske interesser på havbunden. Museet henviser til 
museumslovens § 29 h, såfremt der skulle træffes noget af kulturhistorisk 
interesse(fx forhistoriske interesser, vrag mm). Sådanne fund skal anmel-
des til kulturministeren og uddybningsarbejdet standses.   

2.3 Miljøcenter Odenses vurdering 

 
Tidligere oprensninger/uddybninger 
Jf. afsnit 2.1 oprenses årligt i gennemsnit under 80.000 m3 materiale fra 
Rømø Havn.  

 
Vurdering af sedimentet 
Oprensningsmaterialerne består hovedsageligt af fint Vadehavsslik(silt).  
Kystdirektoratet har senest i november 2010 udført prøvetagning af overfla-
desedimentet(øverste ca 25 cm) i Rømø Havn. I forbindelse med prøvetag-
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ningen er havnen opdelt i 5 delområder(A, B, C, D og E). Prøverne er udta-
get som blandingsprøver ud fra 5-10 stikprøver jævnt fordelt i hvert af del-
områderne.  
 
En blandingsprøve af overfladesedimentet fra hvert delområde er efterføl-
gende sendt til analyse for indhold af tørstof, organisk stof, kornstørrelse, 
tungmetaller, organotin og PAH’er. 
 
Den seneste prøvetagning viste, at overfladesedimentet i havnen hovedsa-
geligt består af silt med et moderat indhold af organisk stof (10-12 % af tør-
stofindholdet).  
 
Indholdet af de målte tungmetaller ligger generelt på niveau med det nedre 
aktionsniveau(jf. klapvejledningen) og baggrundsniveauer og varierer kun 
lidt under og over baggrundsniveauer(se bilag 5). Cadmium ligger for nogle 
havneafsnit lidt over det lokale baggrundsniveau for 2010. Cadmium ligger 
dog betydeligt under det nationale baggrundsniveau(nedre aktionsniveau) 
og tidligere målte lokalebaggrundsniveauer(se bilag 5).    
 
Indholdet af polyaromatiske hydrocarboner(PAH’er) ligger under det nedre 
aktionsniveau og baggrundsniveauer og på niveau med lokale baggrunds-
niveauer. 
 
Sammenlignet med tidligere års prøvetagninger og analyser af overflade- 
sedimentet i Rømø Havn er indholdet af tungmetaller og PAHer konstant 
eller lidt aftagende, medens indholdet af TBT er faldet betydeligt. Dette 
hænger sandsynligvis sammen med, at det siden sommeren 2003 har væ-
ret forbudt at påføre ny TBT-holdig maling på alle skibe, der sejler under 
EU-flag. I 2008 er der desuden indgået en aftale om et globalt forbud igen-
nem IMO (international søfartsorganisation).  

 
Alternativer til klapning 
Det finkornede materiale vurderes ikke, at egne sig til genanvendelse. Op-
rensningsmaterialer spredes i forbindelsen med klapningerne og indgår i 
den naturlige sedimentdynamik i området. Via materialevandring ender ma-
terialer ofte på vaderne.  

 
Vurdering af klapningen i forhold til lov om miljømål 
Sønderjyllands Amt og Ribe Amt har i 2006 udarbejdet en basisanalyse af 
NATURA-2000 området N89 ”Vadehavet”. Basisanalysen beskriver områ-
dets naturtyper og arter og truslerne mod områdets naturværdier. I henhold 
til Vandrammedirektivet har Ribe Amt i 2004 desuden udarbejdet en basis-
analyse for vanddistrikt 55 (Vadehavet), der dækker alle vandområderne i 
Vadehavet (også udenfor de beskyttede områder). Af begge basisanalyser 
fremgår det bl.a. at belastningen med miljøfarlige stoffer medfører proble-
matiske koncentrationer af TBT, PCB, PAH og tungmetaller i muslinger fra 
Vadehavet. 
 
Danmarks Hydrauliske Institut(DHI) har i henhold til EF-habitatdirektivets 
artikel 6, stk. 3 jf. artikel 7 i april 2005 udarbejdet en konsekvensvurdering 
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for de årlige klapninger af oprensningsmateriale fra Rømø Havn(op til 
130.000 m3 per år). Der er i konsekvensvurderingen taget udgangspunkt i 
analyseresultater for prøver udtaget i 2004 i Rømø Havn. TBT var dengang 
det stof, som havde de højeste koncentrationer i forhold til påvirkning af 
miljøet.   
Konsekvensvurderingen fra 2005 viste at: 

  De udpegede arter næppe vil blive påvirket af den forøgede koncen-
tration af suspenderet materiale i forbindelse med klapningerne.  

  Indholdet af forurenende stoffer, herunder TBT, ikke forventes at på-
virke de udpegede arter, naturtyper og fødegrundlaget for udpeg-
ningsarterne væsentligt.  

  Trafikken med klapningsfartøjer ikke er et forstyrrelsesmæssigt pro-
blem for de udpegede arter, når man ser det i forhold til den store 
mængde af skibstrafik, der i forvejen benytter Rømø Havn. 

  
Som beskrevet i ovenstående afsnit viser prøvetagningerne i henholdsvis 
2006, 2007, 2009 og 2010, at indholdet af tungmetaller og PAHer enten er 
relativt stabilt eller lidt faldende og at koncentrationerne af TBT falder bety-
deligt. 
 
Miljøcenter Odense har således vurderet, at konsekvensvurderingen fra 
2005 er dækkende for at vise, at klapningerne af oprensningsmaterialer fra 
Rømø Havn ikke vil medføre væsentlige negative effekter for de arter og 
naturtyper, som naturbeskyttelsesområde nr. 89 ”Vadehavet” er udpeget til 
at beskytte. Klapning af oprensningsmaterialerne fra Rømø Havn vurderes 
desuden ikke, at medføre en væsentlig øgning af forureningen med miljøfar-
lige stoffer og næringsstoffer i Vadehavet.       
 
Klappladsen 
Klapningerne skal foregå på klapplads ved Isenhage på østsiden af Rømø 
Dyb, der er beliggende i det internationale naturbeskytttelsesområde ”Va-
dehavet”. Vanddybden er mindre end 6 meter. Klappladsernes placering 
fremgår af bilag nr. 2. Det er tidligere vurderet, at materialerne fra klapnin-
gerne generelt ikke føres tilbage til havnen. Pejleplaner over klappladsen 
viser desuden, at der ikke sker dybdeforringelser i området som følge af 
klapningerne, idet det finkornede slikmateriale ikke når at bundfælde sig i 
klapområdet pga. de stærke tidevandsstrømme i området.     
 
Udviklingen af forureningsniveauet i havnen 
I enkelte bassiner af Rømø Havn har der tidligere været forhøjede indhold 
af miljøfarlige stoffer. For at følge udviklingen af indholdet af miljøfarlige 
stoffer i Rømø havn er der derfor sat vilkår om moniteringen af sedimentets 
forureningsniveau i 2012 og 2014. Kystdirektoratet og Rømø Havn opfor-
dres desuden til, at udføre en opsporing af kilder til forurening af havnen, for 
at undgå at der fremover kan opstå problemer med indhold af miljøfarlige 
stoffer i havnens sediment. 

3. Offentliggørelse og klagevejledning 
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Tilladelsen vil blive annonceret i Jyske Vestkysten den 23. december 
2010. 
 
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af   

 Ansøgeren 
 Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 Kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 Forbrugerrådet 
 Danmarks Fiskeriforening 
 Foreningen af Danske Ral- og Sandslugere 
 Danmarks Rederiforening 
 Bilfærgernes Rederiforening  
 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
 Danske Havne 
 Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID). 
 Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 

miljø som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen 
 Lokale foreninger og organisationer, der har rekreative interesser som 

formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, når afgørelsen 
berører sådanne interesser 
 Landsdækkende foreninger og organisationer der efter deres vedtæg-

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

ter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når af-
gørelsen berører sådanne interesser. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, 
C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ. Vi sender derefter 
klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med tilladelsen og det 
materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Klagen skal være modtaget senest ved kontortids ophør den 20. janu-
ar 2011 der er dagen for klagefristens udløb. Miljøcenteret underretter 
straks ansøger om klagen. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der 
er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Miljøklagenævnet 
har truffet afgørelse i sagen, medmindre Miljøklagenævnet bestem-
mer andet. 

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. 

  
Farvandsvæsenet kan kræve området søopmålt efter endt klapning. 
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I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 
2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale straffes med bøde 
den, der:  
Foretager eller lade foretage klapning uden tilladelse. 
Tilsidesætter vilkår for denne tilladelse herunder pligten til indberet-
ning. 
Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået 
forsætlig eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er  
voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor eller 
opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv el-
ler andre, herunder ved besparelse. 

5. Følgende har modtaget kopi af tilladelsen: 
 
         Tønder Kommune 

Rømø Havn 
          Farvandsvæsenet frv@frv.dk 
          Fiskeridirektoratet. fd@fd.dk 
          Kulturarvsstyrelsen postfor@kulturarv.dk 
          Sundhedsstyrelsen sst@sst.dk  
          Forbrugerrådet fbr@fbr.dk 
          Danmarks Fiskeriforening mail@fiskeriforening.dk 
          Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere pbj@danskbyggeri.dk 
          Danmarks Rederiforening info@shipowners.dk 
          Bilfærgernes Rederiforening info@shipowners.dk 
          Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ae@aeraadet.dk 
          Danske Havne BGI@Danskehavne.dk 
          Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID). info@flidhavne.dk 
          Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 
          Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 
          Greenpeace info@nordic.greenpeace.org 
          Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk 
          Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 
          Dansk Sejlunion ds@sailing.dk 
          Danmarks Idrætsforbund dif@dif.dk 
 

 







 

  

BILAG 3 Kvalitetssikringsplan for klapning fra 
oprensing i Rømø Havn      

      

     
        
        
       

   Vilkår Ansvarlig person Havn (bygherre) Entreprenør 

      Navn Telefon/e-mail Telefon/e-mail 

   
1.1 B-G 
       

   

1.2 H-K 
 
 
       

   

1.3 M-O 
 
       

   1.3 P       

          

          

          

          
  Dato      
         

     Underskrift Underskrift   

 
 



 

       BILAG 4 Indberetning af klapning for kalenderåret   

     

År     

    

Havn     

Adresse     

      

      

Kontaktperson     

Telefonnummer     

E-mail     

     

Journalnummer        

Klapplads        

     

Navnet på det firma der har udført opgaven       

   m³   Tons 

Klappet mængde i        

   Dybde [m]   Position  

Mindste dybde fundet på klappladsen med tilhørende 
position i datum: WGS 84   N:   

     Ø:   

Dato for indberetning:        

     
Adresse Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ 
E-mail:  post@ode.mim.dk  

 
 



 
 

BILAG 5 
 

Analyseresultater 
 

 TS GT As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb V Zn TBT ∑PAH 
Rømø Havn, 

Område A1-5, 
2010 

25 % 12 % 30 0,34 15,1 70 25 0,23 38 50 103 178 5,7 0,40 

Rømø Havn, 
Område A6-10, 

2010 

27 % 11 % 32 0,38 16,3 81,2 34,2 0,24 43 78 118 227 29 0,54 

Rømø Havn, 
Område B, 2010  

30 % 10 % 28 0,29 13,4 57 17 0,17 31 41 87,4 137 1,6 0,28 

Rømø Havn, 
Område C, 2010 

27 % 12 % 32 0,33 15,2 64 21 0,18 36 47 96,2 164 2,6 0,32 

Rømø Havn, 
Område D, 2010 

28 % 11 % 30 0,37 15,5 71 27 0,21 38 51 103 222 6,2 0,62 

Rømø Havn, 
Område E, 2010 

27 % 11 % 32 0,39 15,8 71 34 0,22 39 53 103 234 16 0,47 

Nedre(nationalt 
baggrundsniveau) 

og øvre 
aktionsniveau 

- - 20-
60 

0,4-2,5 - 50-
270 

20-
90 

0,25-1 30-60 40-
200 

- 130-
500 

7-200 3-30 
 

Lokalt 
baggrundsniveau, 

Kongsmark 
2010/2004 

20,2 
% 

14,2 
% 

29,7 0,15/0,33 14,8 63,6 18,5 0,19 33,9 49,4 94,7 152 2,1 0,33 

Enheder: 
Tørstof (TS): % af vådvægt 
Organisk stof (GT): % af tørstof 
Tungmetaller: mg/kg TS 
TBT: µg TBT/kg TS 


