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Hanstholm Havn – klaptilladelse til uddybningsmaterialer 
 

Miljøstyrelsen giver hermed Hanstholm Havn en 5-årig tilladelse1 til klapning af i 

alt 290.000 m3 uddybningsmateriale i forbindelse med udvidelse af havnen. 

Tilladelsen er et tillæg til et allerede pågående havneudvidelsesprojekt i 

Hanstholm Havn. Klapningen skal ske på klapplads (K_161_03) Øst for 

Hanstholm.   

 

 
Figur 1.Hanstholm Havn. Oversigtskort over Hanstholm Havn og klapplads (K_161_03).  

 

Tilladelsen offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside den 20. december 2019. 

 

Klagefristen udløber den 17. januar 2020.  

 

Tilladelsen udløber den 20. december 2024.  

                                                             
1 Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens § 26, jf. lovbekendtgørelse nr. 1165 af 

25. november 2019. 
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1. Vilkår for klaptilladelsen 

 

 

1.1 Vilkår for optagning og brugen af klappladsen  
 

A. Tilladelsen gælder i tidsrummet den 20. december 2019 til den 20. 

december 2024. 

 

B. Der må højest klappes en samlet mængde på 290.000 m3 fastmål, 

svarende til ca. 401.000 tons tørstof i tilladelsens samlede løbetid. 

Klapmaterialet må kun stamme fra område 2a og 3, samt områderne 1 og 

2b jf. luftfoto, bilag 1. 

 

C. Klapningen skal foregå i det nordøstlige hjørne af K_161_03, som ligger 

Øst for Hanstholm. Klappladsens placering fremgår af bilag 2.  

 

D. Der må som følge af klapningen ikke ske dybdeforringelser i klapområdet 

til under 8 meter i forhold til middelvandstand - DVR-90.  

 

E. Klapmaterialet skal spredes jævnt på den i pkt. C beskrevne klapplads og 

må ikke indeholde større faste genstande.  

 

1.2 Vilkår for tilsyn og kontrol 
 

F. Indberetninger om klapning, jf. § 12 og 13, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse 

om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale2, skal 

ske elektronisk efter nærmere anvisninger fra Miljøstyrelsen. Anvisning 

findes på www.mst.dk. Indberetningen om opstart af klapning skal være 

Miljøstyrelsen i hænde senest 8 dage før klapstart, og skal indeholde 

oplysninger om fartøjets navn og MMSI nummer. Hvis der sker 

ændringer i forhold til det indberettede, skal Miljøstyrelsen straks 

underrettes herom. Afbrydes klapningen i mere end tre måneder, skal der 

indgives ny underretning. 

 

G. Under klapningen skal der føres logbog over positionen for klapningen af 

de enkelte laster. Kopi af logbog skal opbevares hos tilladelseshaver i 

mindst et år efter udløb af klaptilladelsens gyldighedsperiode, så den kan 

fremsendes til Miljøstyrelsen på anmodning herom. 

 

H. Kopi af tilladelsen skal forefindes på oprensningsfartøjet og klapfartøjet. 

Tilladelseshaver skal sørge for, at den entreprenør, som udfører arbejdet, 

er gjort bekendt med tilladelsens vilkår.  

 

I. 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. AIS-udstyret skal til 

enhver tid være tændt, så længe opgravningen og klapningen udføres. 

                                                             
2 Bekendtgørelse nr. 950 af 27. juni 2016 

http://www.svana.dk/
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Såfremt der sker nedbrud af AIS-udstyret skal opgravningen/klapningen 

standses og Miljøstyrelsen underrettes. 

J. Hanstholm havn skal efter klapning lade udføre en dybdeopmåling af 

klappladsens nordøstlige hjørne, hvor klapningen er foretaget. En 

metodebeskrivelse skal forinden fremsendes til Miljøstyrelsens accept. 

 

 

2. Oplysninger i sagen 

 

2.1 Sagens baggrund  
Rambøll har på vegne af Hanstholm Havn søgt om tilladelse til, over en 5-årig 

periode, at uddybe og klappe 290.000 m3 kalk- og sandholdigt uddybnings-

materiale fra Hanstholm Havn. Ansøgningen er en udvidelse af et allerede 

pågående havneudvidelsesprojekt, hvor 230.000 m3 uddybningsmaterialer er 

klappet fra samme område af havnen, jf. klaptilladelse j.nr. MST-802-00080. Der 

er ikke medsendt forureningsanalyser fra materialet i havnebassinet, da der er tale 

om uddybningsmateriale.  

 

Ansøgningen om klapning er øget fra 60.000 m3 til 290.000 m3 uddybnings-

materiale. Den øgede mængde skyldes, at en ansøgning om bypass-tilladelse fra 

samme område ændres til ansøgning om klaptilladelse. Materialet ønskes klappet 

på klapplads (K_161_03) øst for Hanstholm Havn. 

 

Årsagen til forøgelsen af uddybningsmængderne er, at det i forbindelse 

genberegningen af uddybningsmængden af kalk er konstateret, at den samlede 

uddybningsmængde er ca. 60.000 m3 højere end først ansøgt, hvilket blandt andet 

skyldes, at der kalk som skal fjernes i områderne 1 og 2b. Desuden er der 

nødvendigt at klappe op til 230.000 m3 sandholdige materialer, som total-

entreprenøren ikke har kunnet nyttiggøre i anlægsprojektet. 

 

Materialet stammer fra uddybning af område 2a og 3, samt i begrænset omfang i 

områderne 1 og 2b, som ikke har været inkluderet i tidligere ansøgninger jf. 

luftfoto, bilag 1. Da der er tale om uddybningsmateriale anses det for værende 

uforurenet. 

 

Der uddybes til følgende koter(m) iht. DVR90: 
Område 1:    -11,0 m 
Område 2a:  -10,5 m 
Område 2b:  -9,0 m 
Område 3:  -10,0 m 

 

Natura 2000-områder og bilag IV arter. 

Klappladsen ligger ca. 700m fra nærmeste Natura 2000 område (24 Hanstholm 

Reservatet, Hanstholm Knuden, Nors Sø og Vandet Sø). Området har ingen 

marine arter eller naturtyper som udpegningsgrundlag som udpegningsgrundlag. 

Nærmeste marine Natura2000 område er område 250, Gule Rev, som ligger 17 

kilometer fra Hanstholm Havn og klappladsen.  
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2.2  Udtalelser fra høringsparter 
Fiskeristyrelsen 

Fiskeristyrelsen har ikke givet bemærkninger til ansøgningen. 

  

Søfartsstyrelsen 

Søfartsstyrelsen har ingen bemærkninger til ansøgningen, under forudsætning af 

at der ikke sker dybdeforringelse til under 8m på klappladsen. 

 

Slots- og Kulturstyrelsen 

Kystmuseet, Frederikshavn, skriver i brev af 7. november 2019 at museet har 

foretaget en arkivalsk kontrol af området. Museet har ingen bemærkninger til det 

påtænkte arbejde. 

 

Skulle der under arbejdet findes spor af fortidsminder, herunder vrag skal museet 

kontaktes ifølge Museumsloven §29h. 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 4 uger fra anmeldelsen, om arbejdet 

kan fortsætte, eller om det skal være indstillet, indtil der er foretaget en marin-

arkæologisk 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. 

 

Skulle der under arbejdet påtræffes spor af fortidsminder eller vrag skal dette 

straks anmeldes til Strandingsmuseet i henhold til museumslovens §29 h, ifølge 

hvilken fund af spor af fortidsminder eller vrag gjort under anlægsarbejde straks 

skal anmeldes til Slots- og Kulturstyrelsen og arbejdet standses. 

 

 

 

3. Miljøstyrelsens vurdering 

 
Alternativer til klapning 

De kalk- og sandholdige materialer ønskes klappet.  

De kalkholdige materialer er ikke egnede til nyttiggørelse, idet materialet har 

ringe stabilitet.  Det sandholdige materiale kan ikke nyttiggøres ved bypass, da 

kun sedimenteret materiale, som indgår i den naturlige sedimentvandring, falder 

ind under reglerne om bypass af havbundsmaterialer. 

 

Vurdering af sedimentet 

Der blev i forbindelse med ansøgningen udtaget prøver af uddybnings-

materialerne, som viser at der er tale om intakt havbund bestående af 

kalk og sand. Materialerne vurderes derfor, at være på niveau med 

baggrundsniveauerne hvad angår miljøfarlige stoffer. 
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I forbindelse med oprensningen og klapningen vil der dannes en sedimentfane 

bestående af opløst kalk. Sedimentfanen vil hurtigt spredes med strømmen og 

fortyndes over et større område. Hovedparten af uddybningsmaterialet vil bestå af 

større kalkstykker, som vil blive liggende på klappladsen. Disse kalkstykker kan 

potentielt besværliggøre og begrænse den fremtidige brug af klappladsen og 

Miljøstyrelsen stiller derfor vilkår om, at materialerne klappes i nogle 

fordybninger i det nordøstlige hjørne af klappladsen og at der foretages en 

dybdeopmåling af samme område efter endt klapning. 

 

 

Vurdering af klapningen i forhold til vandområdeplaner 2015-2021. 

Ifølge § 8, stk. 2, i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for 

vandområdedistrikter kan der kun gives tilladelse til en påvirkning i et 

overfladevandområde, hvor miljømålet er opfyldt, hvis afgørelsen ikke medfører 

en forringelse af overfladevandområdets tilstand. 

 

Ifølge bekendtgørelsens § 8, stk. 3, kan der kun gives tilladelse til en påvirkning i et 

overfladevandområde, hvor miljømålet ikke er opfyldt, hvis afgørelsen ikke 

medfører en forringelse af overfladevandområdets tilstand og ikke hindrer 

opfyldelse af det fastlagte miljømål.  

 

I vandområdeplanerne bedømmes de enkelte vandområder i forhold til den 

økologiske og den kemiske tilstand.  

1. Den økologiske tilstand inddeles i 5 klasser: Høj, god, moderat, ringe eller 

dårlig tilstand.  

2. Den kemiske tilstand inddeles i to klasser: god eller ikke god.  

 

 

Opgravningsområdet ligger i vandområde 221 i hovedvandopland 1.1 Nordlige 

Kattegat og Skagerrak. Klapplads (K_161_03) ligger på grænsen mellem 

vandområde 221 Skagerrak og 223 Skagerrak, 12 sømil.  

 

Den økologiske tilstand i område 221 er ringe. Miljømålet for område 221 er god 

økologisk tilstand. Der er ikke fastsat økologisk tilstand eller miljømål for område 

223. Der er fastsat miljømål for kemisk tilstand i begge vandområder. Den kemiske 

tilstand er god og miljømålet for vandområde 221 og 223 er god kemisk tilstand. 

 

Af tabel 1 fremgår det hvordan tilstanden i området omkring henholdsvis 

optagningsstedet og klappladsen er fastlagt i vandområdeplanen 2015-2021. 
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Tabel 1. Økologisk tilstand på optagningsstedet og klapplads 

 

 
 

 

Økologisk tilstand 

Som indikator for vandområdeplanernes økologiske tilstand i kystvande anvendes 

følgende parametre: Dybdeudbredelsen af ålegræs, klorofylkoncentrationen, som 

udtryk for fytoplanktonbiomasse, og bundfauna, som beskriver tilstanden af de 

bunddyr, der lever nede i sedimentet.  

 

Vandområde 221 er undersøgt for de økologiske parametre klorofyl og bundfauna 

og den samlede økologiske tilstand er på baggrund heraf angivet som ”ringe”. 

Årsagen er at mængden er klorofyl er for høj. Klorofyl er et mål for vandets 

indhold af planktonalger. Der kan ske opblomstring af planktonalger i perioder 

med overskud af næringssalte i vandet.  

 

Vandets indhold af næringssalte, vandets sigtdybde og bundvandets iltindhold 

benyttes som støtteparametre ved en vurdering af om vandområdet opfylder god 

økologisk tilstand. 

 

Ålegræs 

Ålegræs kan ikke anvendes som tilstandsklasse i område 221. 

 

Klorofyl 

Ved frigivelse af næringssalte fra klapmaterialer og ved nedbrydning af organisk 

materiale herfra, kan der potentielt ske en opblomstring af planktonalger og 

dermed af vandets klorofylindhold i perioder, hvor planktonnets vækst ellers er 

begrænset af mangel på næringsstoffer i vandet.  

 

En forøget mængde af planktonalger i vandet kan både medføre en forringet 

gennemsigtighed i vandet mens de lever og iltsvind ved bunden når de synker til 

bunds og nedbrydes.  

 

Miljøstyrelsen forventer ikke en mærkbar påvirkning af klorofylindholdet eller af 

vandets iltindhold, som følge af klapningerne i vandområde 221, da der er tale om 

uforurenet uddybningsmateriale, og dermed en begrænset påvirkning med 

næringssalte. Indholdet af organisk materiale giver derfor ikke grund til at stille 
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vilkår til optagnings- eller klapmetode, eller til begrænsning af klaptidspunkt i 

løbet af året. 

 

Bundfauna 

De bunddyr, der befinder sig på optagningsstedet blive fjernet i forbindelse med 

optagningen. Arealmæssigt vil denne påvirkning dog udgøre en ubetydelig del af 

vandområdet. Miljøstyrelsen vurdere at der hurtigt vil kunne ske en 

genindvandring af dyr til området. Klapningen vurderes derfor ikke at forringe 

tilstanden for bunddyr i vandområdet. 

 

Samlet vurdering i forhold til økologisk tilstand 

Det vurderes, at optagningen og klapning ikke vil medføre en forringelse af 

vandområdets økologiske tilstand eller ændre på vandområdets mulighed for at 

opfylde god økologisk tilstand. 

 

Kemisk tilstand 

Klapplads (K_161_03) ligger på grænsen mellem vandområde 221 Skagerrak og 

223 Skagerrak, 12 sømil. Begge er undersøgt for miljøfarlige stoffer og den samlede 

kemiske tilstand er på baggrund heraf angivet som ”god”. 

 

Der er ikke stillet krav til kemiske analyser da materialet er uddybningsmateriale, 

som betragtes som uforurenet og på niveau med områdets naturlig baggrunds-

koncentrationer. 

 

Samlet vurdering i forhold til kemisk tilstand 

Da uddybningsmaterialerne er uforurenede og har et lavt indhold af organisk 

materiale vurderes det, at der ikke vil ske en påvirkning omkring klappladsen, 

hvorved aktiviteten ikke vil medføre en forringelse af overfladevandområdernes 

tilstand, eller hindre opfyldelsen af målet om god økologisk tilstand. 

 

Kumulerede effekter: 

Der eksisterer i forvejen 1 gældende tilladelser til bortskaffelse af sediment i det 

samme område. Den er ligeledes givet til Hanstholm Havn og omfatter 230.000 

m3 uddybningsmaterialer fra samme havneudvidelsesprojekt. Da denne tilladelse 

er opbrugt vil den ikke kunne give anledning til kumulerede effekter. 

 

Da alle materialerne er uforurenede og da opgravningen og klapningen skal foregå 

i et miljø, hvor der ofte af naturlige årsager sker en opslemning af havbunds-

sediment i vandet, vil sedimentfanerne fra projektet ikke medfører en 

påvirkning, som de levende organismer i området ikke er vandt til. Det vurderes 

derfor, at der ikke vil opstå kumulerede effekter mellem projekterne. 

 

 

Vurdering i forhold til Natura 2000-området 

Klappladsen ligger ca. 700 meter fra nærmeste Natura 2000 område (område 24 

Hanstholm Reservatet, Hanstholm Knuden, Nors Sø og Vandet Sø). Området har 

ingen marine arter eller naturtyper som udpegningsgrundlag. Se tabel 2. 
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Nærmeste marine Natura2000 område er område 250, Gule Rev, som ligger 17 

kilometer fra Hanstholm Havn og klappladsen. Det forventes ikke at aktiviteterne 

vil kunne påvirke det marine Natura2000 område nr. 250 pga. den store afstand. 

 

Tabel 2. Udpegningsgrundlag for Natura 2000 område 24, Hanstholm 

Reservatet, Hanstholm Knuden, Nors Sø og Vandet Sø. 

 
 

Bilag IV arter 

Der kan forekomme Marsvin, som er en bilag IV art, men projektet 

vurderes ikke at have nogen betydning, da marsvin let kan flytte sig for de 

kortvarige gener, som arbejdet medfører. 

 
 
3.1  Konklusion 
Den samlede vurdering er, at en tilladelse til at klappe materiale fra det indtegnede 

område i Hanstholm Havn på den ansøgte klapplads og på de angivne vilkår vil 

være acceptabel i henhold til den gældende lovgivning og vejledning herom. 

 

4.  Offentliggørelse og Klagevejledning 
 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af   

 

 Ansøgeren 

 Enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i 

sagens udfald 

 Kommunalbestyrelsen 

 Sundhedsstyrelsen 

 Forbrugerrådet 

 Danmarks Fiskeriforening 

 Danske Råstoffer 
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 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 hovedformål, og som har ønsket underretning om 

afgørelsen 

 Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål 

varetager væsentlige rekreative interesser, 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 

 

Klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende 

hjemmeside https://naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til 

Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.  

 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når 

man klager, skal der betales et gebyr. Gebyret betales med betalingskort i 

Klageportalen.  Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en 

klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.  

 

Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en 

begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 

Myndigheden videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer 

afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 

 

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet 

klage, må tilladelsen først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, 

medmindre klagenævnet bestemmer andet. 

 

5.  Andre oplysninger 
 

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. 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 Søfartsstyrelsen underrettes på ny. 

 

Klapning uden tilladelse og tilsidesættelse af vilkår for denne tilladelse, herunder 

pligten til indberetning, kan straffes i henhold til § 59 i lov om beskyttelse af 

havmiljøet. 

 

https://naevneneshus.dk/
mailto:sfs@dma.dk
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Miljøstyrelsens tilladelse til klapning fritager ikke ansøger fra at sikre sig, at alle 

øvrige tilladelser på den konkrete lokalitet er indhentet. 

 

6.  Følgende har modtaget kopi af tilladelsen 
 

Søfartsstyrelsen sifa@dma.dk 

Fiskeristyrelsen mail@fiskeristyrelsen.dk 

Slots- og Kulturstyrelsen, Kystmuseet, info@kystmuseet.dk 

Styrelsen for patientsikkerhed stps@stps.dk 

Forbrugerrådet fbr@fbr.dk 

Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 

Danske Råstoffer lmv@danskbyggeri.dk 

Danmarks Rederiforening info@shipowners.dk 

Bilfærgernes Rederiforening info@shipowners.dk 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ae@ae.dk 

Danske Havne danskehavne@danskehavne.dk 

Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) Info@flidhavne.dk  

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 

Greenpeace hoering.dk@greenpeace.org 

Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk 

Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 

Dansk sejlunion ds@sailing.dk 
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BILAG 1  Oprensningsområdets placering 
 

 

 
Kort over uddybningsområdet i Hanstholm Havn. Det tilladte oprensningsområde 

er område 2a og 3, samt områderne 1 og 2b 

  

 

 

Der uddybes til følgende koter(m) iht. DVR90: 

Område 1:    -11,0 m 

Område 2a:  -10,5 m 

Område 2b:  -9,0 m 

Område 3:  -10,0 m 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

BILAG 2  Klappladsens beliggenhed 
 

 

 
Oversigtskort over Hanstholm Havn og klapplads (K_161_03). Klappladsens nord-

østlige hjørne skal benyttes (markeret med gult) 

 

Hjørnepositionerne er følgende: 

 

57° 8,486’ N 8° 39,745’ Ø 

57° 8,490’ N 8° 41,248’ Ø 

57° 7,748’ N 8° 41,228’ Ø 

57° 7,744’ N 8° 39,752’ Ø                 

 

(WGS-84) grader, minutter og decimalminutter.  


