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KLAPTILLADELSE 
 
Klaptilladelse for: Hvide Sande Havns Nord- og Sydhavnsbassiner 
v/Kystdirektoratet (KDI),  
Tilladelsen omfatter:  
Tilladelse til klapning af 100.000 m³ oprensningsmateriale i perioden 17. 
maj 2013 – 17. maj 2018.  
Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klappladsen beliggende 
i Vesterhavet. Klapplads nr. K_134_01. Kystdirektoratet har pligt til at sikre 
sig, at rederiet, der udfører opgaven, overholder de stillede vilkår. 
Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 11 .  
 

.   
 
Oversigtskort over placering af oprensningsområdet i i Hvide Sande Havn 
(gule områder) og klappladsen K_134_01 

                                                 
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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Godkendt 

 
Christian A. Jensen 

 
Annonceres den 19. april 2013 på Naturstyrelsens hjemmeside 
http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Klaptilladelser/. 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Klagefristen 
udløber den 17. maj 2013. 
Tilladelsen er gældende til og med 17. maj 2018, 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 17. maj 2013. Tilladelsen udløber 

den 17. maj 2018. 

B. Tilladelsen omfatter klapning af en samlet mængde på 100.000 m3 
oprensningsmateriale.. Mængden i m³ er angivet som fastmål (pejle 
m³).   

 
C. Oprensningen i Hvide Sande Havn må kun foregå i de på bilag nr. 1 

viste havneafsnit. Ved førstkommende oprensning, må der ikke 
klappes materiale fra området i Nordhavnen ved beddingsanlægget se 
kortbilag 1a. 

 

D. Oprensning og klapningen må kun foretages når sluseporten til 
Ringkøbing Fjord er lukket eller når strømmen er udadgående. 

E. Oprensning med efterfølgende klapning må kun ske af sediment som 
maksimalt indeholder følgende koncentrationer af TBT, Kobber, 
Kviksølv og Cadmium: 

TBT maksimalt 50 µg pr. kg tørstof  
Kobber: maksimalt 50 mg kobber pr. kg tørstof. 
Cadmium: maksimalt 0,6 mg Cadmium pr. kg tørstof. 
Kviksølv:  maksimalt 0,4 mg Kviksølv pr. kg tørstof. 
 
Til dokumentation for indholdet af miljøfarlige stoffer skal der 
udføres et måleprogram se vilkår Q. Kystdirektoratet kan selv forestå 
indsamling af prøver. Naturstyrelsen skal senest 14 dage før 
prøvetagningen underrettes herom. 
Analyseresultaterne fremsendes til Naturstyrelsen senest 14 dage før 
en eventuel oprensning påbegyndes.  

 
F. Klapningen skal foregå på klapplads K_134_01 beliggende sydvest 

for Hvide Sande Havn. Klappladsen afgrænset af hjørnepositionerne 
(WGS 84), jf. bilag 2: 

 
55° 59, 246’ N  08° 04, 896’ E 
55° 58, 978’ N  08° 04, 901’ E 
55° 59, 248’ N  08° 05, 184’ E 
55° 58, 980’ N  08° 05, 190’ E 

 
 



 

 6 

G. Der må som følge af klapningen ikke ske dybdeforringelser i 
klapområdet til under 12 meter.  

H. Klapmaterialet skal spredes på klappladsen så kravet til 
mindstedybde kan overholdes. Materialet som 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 hænde. Indberetningsskema bilag 4, 
afsnit A anvendes til dette formål. Samtidig med underretningen skal 
KDI 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.  
  

J. 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.  
 

 
K. 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. 
 

L. Senest 1. februar hvert år 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 
M. Såfremt optagnings- og klapfartøjet ikke på normal vis kan anløbe 

havnen aftales hvorledes inspektion kan foretages. 

N. Kopi af tilladelsen skal forefindes på oprensnings- og klapfartøjet. 
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 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.  

 
P. Kystdirektoratet skal efter hver oprensnings- og  klapningskampagne 

foretage undersøgelser af forholdene på klappladsen, samt i området i 
umiddelbar nærhed af klappladsen. 
Undersøgelsen skal omfatte pejling af dybdeforholdene på 
klappladsen. Pejlingen skal foretages som en netpejling svarende til 
pejlingen i 2013 se bilag 6. Vandstand aflæst fra DMI på 
opmålingstidspunktet skal oplyses.  
I 2014 og 2016 skal sedimentet på klappladsen (5 prøver) og i en 
afstand af 100 meter i nord, syd, øst og vest (4 prøver) undersøges 
for indholdet af tørstof, glødetab og kornkurvefordeling. 

 
 

Q. Kystdirektoratet skal inden oprensning foretage kontrolmålinger af 
oprensningsmaterialets indhold af tungmetaller, og TBT.  
Området som skal undersøges er nordbassinet ved beddingsanlægget 
se bilag 1a . 
Undersøgelserne skal udføres forud for hver oprensning og 
resultaterne skal foreligge enden oprensningen foretages. Forslag til 
prøvetagningsplan skal fremsendes til Naturstyrelsen senest 14 dage 
før prøvetagningen. 
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2. Oplysninger i sagen 

2.1 Baggrund for ansøgningen 
Beskrivelsen fra ansøger 
Kystdirektoratet søger om 5-årig klaptilladelse for Nord- og 
Sydhavnsbassinerne i Hvide Sande. Der vil årligt være behov for at 
klappe max. 20.000m³ (fast mål) fra Nord- og Sydhavnsbassinerne 
(bilag 1). Materialet der oprenses skal sikre en vedligeholdelses af 
dybderne i de nævnte bassiner. Sedimentet der aflejres i bassinerne 
stammer hovedsageligt fra Vesterhavet, men også i mindre grad fra 
Ringkøbing Fjord. 
Oprensningen planlægges foretaget, som det hidtil er blevet gjort 
nemlig ved backhoe opgravning eller slæbesugning. 
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I maj 2012 er der udtaget bundprøver fra Nord- og 
Sydhavnsbassinerne. Nedenfor vises figurerne (fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 
4) for de stoffer der, i den gældende tilladelse for Fjordrenden og 
klaptilladelsen for bassinerne, er sat krav for omkring indholdet af Cu, 
Cd, Hg og TBT. De maksimale tilladelige koncentrationer for: TBT er 
50 µg/kg TS, Hg er 0,4 mg/kg TS, Cu er 50 mg/kg TS og Cd er 0,6 
mg/kg TS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. TBT koncentrationer fra 2007, 2010, 2011 og 2012 



 

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2, Cd koncentrationer fra 2007, 2010, 2011 og 2012 

Figur 3. Hg koncentrationer fra 2007, 2010, 2011 og 2012 
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Fra de 4 figurer ses det, at det kun er VB ved beddingen, der 
overskrider de nævnte grænseværdier og kun for Cu og TBT. Alle 
andre stoffer og områder overholder de satte grænseværdier. Det ses 
også at værdierne de seneste 3 år er under grænseværdierne bortset fra 
VB ved beddingen. 
Med baggrund i disse resultater fra bundprøverne vil Kystdirektoratet 
gerne anvende 2012 resultaterne som grundlag for en ny ansøgning om 
klaptilladelse for sedimentet i Nord- og Sydhavnsbassinerne. 
Kystdirektoratets nuværende klaptilladelse har udløbsfrist den 1. juni 
2013, dog er de nævnte mængder i tilladelsen på 12.000m³ pr år over 5 
år udnyttet i 2012. Dvs. de maksimale mængder (60.000m³), der er 
ansøgt om og givet klaptilladelse til, er opbrugt.  
I 2010 udtog kystdirektoratet bundprøver fra klappladsen og 
nærområdet til denne. 
Klappladsen der søges om er den tidliger anvendte med følgende 
hjørnekoordinater: 
 

  utm 32H euref89_h_dvr90   geoHeuref89_h_dvr90 
  Easting Northing   Easting Northing 

1 442703,731 6205061,607  08 04,896 55 59,246 
2 442702,325 6204564,435  08 04,901 55 58,978 
3 443003,229 6205061,348  08 05,184 55 59,248 
4 443002,897 6204564,162   08 05,190 55 58,980 

Tabel 1. Klapplads koordinater i UTM og gg mm,mmm. 

Figur 4. Cu koncentrationer fra 2007, 2010, 2011 og 2012 



 

 12

Med baggrund i det ovenfornævnte søges der om en klaptilladelse på 
større mængder pr. år. Og, med baggrund i koncentrationsniveauerne 
for fokusstofferne (fig. 1-4), vil kystdirektoratet gerne have 
analyseresultaterne fra 2012 til at ligge til grund for ansøgningen, da 
det ses at niveauerne de seneste 3 år har været under de satte 
grænseværdier bortset fra VB ved beddingen. 
Oprensning af bassinerne foregår normalt i maj – august måned og der 
vil sandsynligvis også være et behov for oprensnings i 2013. 

 
 

2.2 Udtalelser fra høringsparter 
Der er i forbindelse med tilladels til klapning af oprensningsmateriale 
fra Hvide Sande Nord- og Sydbassiner i 2008 indhentet udtalelser fra 
høringsparter. Disse udtalelser er lagt til grund for denne klaptilladelse. 
 
 
NaturErhvervsstyrelsen 
Fiskeridirektoratet 
Sagen har været forelagt hhv. Esbjerg og Hvide Sande 
fiskeriforeninger, og der var fra foreningernes side ingen 
bemærkninger til projektet. 
 
Da der ikke fra foreningernes side var bemærkninger, vurderes det 
herfra, at klapning af det i ansøgningen nævnte materiale, ikke vil 
forringe salgbarheden af fisk fra området.  
 
Der er i øjeblikket ingen fartøjer, der har tilladelse til høst af muslinger 
i område 149.  
 
Søfartsstyrelsen 
Farvandsvæsenet er ikke bekendt med forhold af sejlads- eller 
afmærkningsmæssig art til hinder for klapninger i området. 
Farvandsvæsenet skal foreslå, at klapområdet fremover indgår i 
rækken af klapområder med en forenklet høringsrunde, foreløbig med 
en kapacitet på 100.000 m³. Det forudsættes at der klappes, så der 
under og efter klapningerne ikke forekommer dybder mindre end 12 
m. Når kapaciteten er ved at være nået, ønskes området pejlet for at 
afgøre om der fortsat kan klappes i området. På baggrund af 
pejleresultatet forbeholder Farvandsvæsenet sig ret til, at få området 
søopmålt uden udgift for Farvandsvæsenet.    
 
Kulturavsstyrelsen v/Strandingsmuseet 
Kulturarvsstyrelsen har ingen bemærkninger til det ansøgte for så vidt 
angår kulturhistoriske interesser på havbunden.  
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Skulle der under arbejdet påtræffes spor af fortidsminder eller vrag 
skal dette dog straks anmeldes til Strandings Museum ifølge 
museumslovens § 29 h.§ 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.  

2.3 Naturstyrelsens vurdering 
 

Vurdering af sedimentet 
Kystdirektoratet har undersøgt sedimentet i 0-15 cm´s dybde.  I 
Nordhavnen er der udtaget 5 prøver og i Sydhavnen 3 prøver. 
Prøverne er analyseret for indholdet af en række miljøfarlige stoffer. 
Analyseresultaterne fremgår af bilag 5.  
Sedimentet fra området i Nordhavnen ved Beddingsanlæget  er 
belastet med TBT og kobber.   
Naturstyrelsen vurderer, at den samlede belastning ved klapningen 
kan reduceres til et acceptabelt niveau, hvis sedimentet fra det mest 
belastede områder landdeponeres ved den først kommende 
oprensning. Det omfatter området af ved beddingsanlægget. 
Områderne er indtegnet med rødt på kortbilag 1a  
Til dokumentation af oprensningsmaterialets indhold af miljøfarlige 
stoffer vil der således være behov for, at der inden ved optagning og 
klapning af materialet, nærmest beddingsanlægget foretages analyser 
af havnesedimentet. 
 

Alternativer til klapning 
Hvide Sande Havn har indrettet et landdeponi for håndtering af 
forurenet havnesediment. Depotet er indrettet på arealer øst for 
slusen.  
Materiale, som ikke kan klappes på grund af forhøjede TBT 
koncentrationer, kan henvises til landdeponering. 
 
Natura 2000-områder og habitatdirektivets bilag IV arter 
 
Det nærmest Natura 2000-område ved Hvide Sande Havn er  
Natura 2000-område nr. 69 Ringkøbing Fjord og Nyminde Gab. 
Den største del af naturtypen i selve Fjorden er naturtypen 1160 
kystlaguner og strandsøer.  
Da oprensningen kun må foretages når sluse til Ringkøbing Fjord er 
lukket eller strømmen udadgående vurdere Naturstyrelsen, at 
vedligeholdelse af vanddybden ikke vil væsentlig vil påvirke 
Natura2000 0mrådet i Ringkøbing Fjord 
  
Hvide Sande Klappladsen er beliggende i et område af Nordsøen 
udpeget som ”mindre vigtigt område” for marsvin. ( Ref. High 
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density areas for harbour porpoises in Danisk waters, DMU rapport 
nr. 657). 
 
Miljømål 
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. Alt overfladevand 
skal have god økologisk tilstand og god kemisk tilstand i 2015. Ifølge 
udkast til vandplan 1.8 (Ringkøbing Fjord) er målet i området, hvor 
klappladsen er beliggende, god økologisk tilstand og god kemisk 
tilstand. 
God kemisk tilstand er opfyldt, når miljøkvalitetskravene i 
bekendtgørelse nr. 1022 af 31. august 2010 er opfyldt.  
For det åbne vandområder Vesterhavet, hvor klappladsen er 
beliggende vokser der ikke ålegræs, derfor er miljømålene fastsat ud 
fra mængden af planteplankton, målt som koncentrationen af klorofyl 
a. I miljømålet for økologisk tilstand indgår miljøkvalitetskrav for 
visse miljøfarlige forurenende stoffer.  
I kystvandene i hovedvandoplandet til Ringkøbing Fjord og 
oprensningsområdet er beliggende er Ringkøbing 
Fjord udpeget som stærkt fysisk modificeret område på grund af 
slusen ved Hvide Sande. Miljømålet er fastsat som god økologisk 
potentiale og god kemisk tilstand. 
 
Blandings- og aktivitetszoner 
Der foreligger ikke I udkast til denne vandplan udpegede og udlagte 
blandings og aktivitetszoner i kystvandene, dvs. blandingszoner i 
forbindelse med spildevandudledninger samt aktivitetszoner i 
forbindelse med eksempelvis havne- og sejladsrelaterede aktiviteter. 
I det omfang der måtte udlægges sådanne zoner jf. retningslinjer 
herfor vil det fremgå af de næste generationer af vandplaner. 
I relation til havne og sejladsrelaterede aktiviteter forudsætter 
vandplanen ikke ændringer i myndighedernes nuværende 
administration efter gældende lovgivning af aktiviteterne. 
Vandplanernes retningslinjer med betydning for meddelelse af 
klaptilladelser er følgende: 
Retningslinje 47: 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. 
 

 
Klappladsen 
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Klappladsen K_134_01 er beliggende i Vesterhavet afgrænset af 
positionerne (WGS 84), se kortbilag 1. 
 

55° 59, 246’ N  08° 04, 896’ E 
55° 58, 978’ N  08° 04, 901’ E 
55° 59, 248’ N  08° 05, 184’ E 
55° 58, 980’ N  08° 05, 190’ E 

 
Sedimentet i området ud for Hvide Sande er undersøgt i 1987 af 
Ringkøbing Amt. Sedimentet består af sand med et tørstofindhold 
mellem 73 til 83 % tørstof og med et indhold af organisk stof mellem 
0,45 til 1,74 % af tørstofindholdet. 
KDI undersøgte i 2007 sedimentet på klappladsen (5 stationer) og 
udenfor klappladsen (4 stationer). Sedimentet indhold af tørstof og 
organisk stof afveg ikke fra sedimentet undersøgelsen fra 1987. 
Klappladsen er eksponeret for en kraftig bølge- og strømpåvirkning 
hvilket vil medføre en stor omlejring af materialet på klappladsen. 
Klapmaterialet fra Hvide Sande Nord og Sydbassin består af sediment 
med et lavere tørstofindhold 30-40% og et højere indhold af organisk 
stof (10-15%). Det er derfor mest sandsynligt, at klapmaterialet hurtigt 
vil spredes væk fra klappladsen og transporteres mod nord af den 
fremherskende strømretning. 

Klappladsen er beliggende inden for et område udpeget af 
Fødevarestyrelsen for produktionsområde for skaldyr (nr. 149). 

Det fremgår af bekendtgørelse om produktionsområder for skaldyr, at 
høst af muslinger ikke må foretages på eller i nærheden af dumpnings- 
og klapningsområder, spildevandsudledninger samt i havneområder, 
marinaer og lignende forureningskilder, der kan forårsage en 
forringelse af den hygiejniske og sundhedsmæssige kvalitet af 
muslinger m.m.  

 
 Naturstyrelsen vurderer, at med ovenstående regulering af  

klapmaterialets indhold af miljøfarlige stoffer, vil klapmaterialet ikke 
på kort eller på lang sigt medføre en væsentlig forringelse af område 
149 egnethed som område for skaldyr. Klapningen vil ikke være til 
hindring for opnåelse af Vand- og Naturplanernes målsætninger. 
Det vurderes at oprensning og klapning på baggrund af de fastsatte 
vilkår ikke vil medføre en forringelse af miljøtilstanden i Ringkøbing 
Fjord samt I Vesterhavet. Der er således ikke grundlag for at udpege 
en aktivitetszone uden for selve klappladsafgrænsningen. 
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3. Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Tilladelsen vil blive annonceret på Naturstyrelsens hjemmeside 
http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Klaptilladelser/ den xx. 
april 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. 
 
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 kl. 16.00 den  17. 
maj 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 
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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. 

 

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. 

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 
straks skal standses og at fundet skal anmeldes til Kulturstyrelsen 
(Strandingsmuseum St. George). 

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. 
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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 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune post@rksk.dk 
Søfartstyrelsen sfs@dma.dk 
NaturErhvervstyrelsen mail@naturerhverv.dk 
Strandings Museum info@strandsmuseet.dk 
Sundhedsstyrelsen sst@sst.dk 
Forbrugerrådet fbr@fbr.dk 
Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 
Danske Råstoffer ssg@danskbyggeri.dk 
Søfartsstyrelsen 
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 
Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) info@flidhavne.dk 
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BILAG 1 Oprensningsområdets/Uddybningsområdets placering  

 
Kort over oprensningsområder i Nord- og Sydhavns bassiner Hvide Sande 
Havn  

 
 

 

Bilag 1a. Med rødt er angivet området ved beddingsanlægget 
hvorfra der ikke må klappes materiale før vilkår E kan overholde.
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BILAG 2 Klappladsens beliggenhed  
 

 
´Klapplads K_134_01 med afgrænsning af hjørnepositioner WGS 84 
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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 
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 fra Hvide Sande 2012. 

 

Beregning af brutto og nettobelastning ved klapning af 100.000 m³ 
oprensningsmatriale fra Hvide Sande Nord og Syd bassin (Eks. Området ved 
beddingsanlægget).
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BILAG 6 Pejleplan Hvide Sande klapplads 2013 
 

 
 
 
 
 
       
      
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  


