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Ansøgning om klaptilladelse af havnesediment fra 
Skærbækværkets havn, Skærbækværket, 7000 Fredericia 

 

I forbindelse med udvidelse af havnen på Skærbækværket, vil der være behov 

for uddybning af havnebassinet. DONG Energy ønsker med denne ansøgning 

at søge NST om klaptilladelse til det opgravede sediment på nærmeste 

klapplads; Treldenæs, nord for Lillebælt. 

 

Baggrund 

DONG Energy planlægger at omlægge brændslerne på skærbækværket, 

således at der fremover skal indfyres træpiller på Skærbækværket ligesom der 

fremover også vil blive videretransiteret træpiller til andre af DONG Energys 

værker over Skærbækværkets havn. I den forbindelse vil der blive behov for at 

større skibe kan anløbe Skærbækværkets havn, hvorfor denne skal renoveres 

og udbygges, herunder skal havnebassinet uddybes.  

 

Beskrivelse af projektet  

Havnebassinet skal uddybes til 11,0 meter og sejlrenden skal uddybes til hhv. 

11,8, 7,0 og 11,0 meter. Skitse over arealet der ønskes uddybet fremgår af 

bilag. Beskrivelse af uddybningen og de heraf afledte miljøpåvirkninger 

beskrives i den VVM-redegørelse MST og Kystdirektoratet har under 

udarbejdelse og som forventes at resultere i en VVM-tilladelse til 

brændselsomlægningen og havneuddybningen primo 2013. 

 

Uddybningen af havnen forventes at finde sted i perioden februar-marts 2015. 

Arbejdet vil foregå med en spandkedelmaskine og forventes at vare ca.1-2 

måneder. Det opgravede sediment planlægges transporteret til klappladsen 

Treldenæs, umiddelbart nord for indsejlingen til Lillebælt, med selvsejlende 

pramme eller pramme trukket af slæbebåde. Afstanden fra Skærbækværket til 

klappladsen er ca. 20 km. De nærmere detaljer vedr. uddybning og tranport af 

sediment til klapplads er endnu uafklarede, da projektet ikke er fuldstændig 

færdigudviklet. Af hensyn til projektets samlede økonomi, ønskes der imidlertid 

klaptilladelse ultimo 2012. 

 

Analyser, beskrivelse og mængde sediment, der skal opgraves 

DONG Energy har d. 5.7. 2010 fået udtaget analyser af den sediment, der skal 

bortgravet og som der ønskes klaptilladelse til. Analyseresultaterne, (fremsendt 
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til NST-Odense i november 2010 og vedlagt denne ansøgning som bilag) viser, 

at størstedelen af sedimentet har et indhold af fremmedstoffer, herunder TBT, 

der tillader klapning i henhold til vejledning nr. 9607 af 1. oktober 2005. Det 

øverste lag sediment fra området nærmest kajen har dog et forhøjet indhold af 

TBT. I det omfang det øverste lag sediment fra området nærmest kajen, ikke 

kan tillades klappet, ønsker DONG Energy at få tilladelse til at klappe den 

underliggende sediment fra området nærmest kajen i det omfang analyser 

udtaget af dette sediment, viser at indholdet af fremmedstoffer, herunder TBT 

tillader dette. Analyser af det underliggende sediment forventes udtaget efter 

det øverste lag er bortgravet. 

 

Prøverne til analyse blev udtaget af en biolog og erhvervsdykker og er foretaget 

jævnfør udtalelser fra Naturstyrelsen Odense. Det areal, der ønskes uddybet 

blev opdelt i 7 områder, hvor der blev udtaget 6 delprøver fra hvert delområde i 

de øverste 20-30 cm. sediment. Disse 6 prøver blev blandet og herefter 

analyseret for tungmetaller og organiske tin-forbindelser. Derudover er der 

foretaget bestemmelser af tørstofindholdet, glødetabet og 

kornstørrelsesfordelingen. Laboratorieoparbejdes er udført af det akkrediterede 

analyselaboratorium Eurofins i Vejen. Resultaterne fremgår af vedlagte bilag og 

af nedenstående tabel. 

 

     Aktionsniveau 

Parameter Enhed Gen. Min. Max. Nedre Øvre 

TS % 22,9 19 28   

As Mg/kg TS 11,4 (11,7) 11 12 (13) 20 60 

Cd Mg/kg TS 0,7 (0,7) 0,3 0,92 (1,2) 0,4 2,5 

Cr Mg/kg TS 32 27 39 50 270 

Cu Mg/kg TS 31,6 (33,4) 25 40 (44) 20 90 

Hg Mg/kg TS 0,08 (0,09) 0,02 0,11 (0,14) 0,25 1 

Ni Mg/kg TS 29,1 26 32 30 60 

Pb Mg/kg TS 27 (28,7) 16 32 (39) 40 200 

Zn Mg/kg TS 103 (114) 72 130 (180) 130 500 

Glødetab % i TS 14,4 12 18   

Tributyltin  105,4 

(226,2) 

26,84 131,8 

(951,6) 

7 200 

 

For samtlige parametre undtaget Cr og Ni, findes den højeste værdi i delprøve 

1, for Cr og Ni findes den højeste værdi i delprøve 6. På grund af de relativt 

høje niveauer i prøven fra delområde 1, er gennemsnitsværdien og maxværdien 

angivet dels uden værdier for delprøve 1 medregnet og dels med, angivet i (). 

 

Materialet der ønskes klaptilladelse til beskrives som ensartet i struktur og farve 

og uden lagdeling ned gennem søjlen. Sedimentet er generelt finkornet slam, 

stedvist opblandet med silt og ler. Under den lysebrune oxiderede overflade, 

betegnes det som sortfarvet med svag eller kraftig lugt af svovlbrinte som tegn 

på reducerede forhold. 
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Det største indhold af organisk materiale findes i delområde 1, men variationen i 

de 7 delområder betegnes som ret ubetydelig med hensyn til 

sedimentsammensætning og kornstørrelsesfordeling. 

 

Af nedenstående tabel fremgår dels de mængder sediment, der skal bortgraves 

fra hvert af de 7 delområder og som der ønskes klaptilladelse til og dels højden 

af sediment fra hvert af de 7 delområder. Delområderne fremgår af 

oversigtstegning, vedlagt som bilag. 

 

Delområde Mængde sediment, der 

skal bortgraves og som 

der ønskes klaptilladelse 

til (m
3
) 

Højde sediment, der skal 

bortgraves og som der 

ønskes klaptilladelse til 

(m) 

1  33.100 4 

2  33.100 4 

3  33.100 4 

4  33.100 4 

5  33.100 4 

6, 1    2.700 3 

6, 2       800 1 

7     9.000 6 

I alt 178.000 -- 

Tillagt usikkerhed 

(10 %) 

196.000  

 

Alternativer til klapning 

I det omfang, der ikke kan opnås klaptilladelse til det øverste lag sediment fra 

område 1 samt evt. underliggende lag, ansøger DONG Energy om tilladelse til 

deponering af dette på lovligt depot på land. DONG Energy vil i henhold til 

Miljøbeskyttelseslovens §27, søge Fredericia kommune om tilladelse til dette. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

DONG Energy 

 

Lotte Bjerrum Køie 

 


