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Høringssvar bekendtgørelse om ansøgning om by-pass, 

nyttiggørelse og dumpning af havbundssediment  

Havne løser en samfundsmæssig opgave med at udbygge og vedligeholde 

infrastrukturen til søs. En opgave, der med god logik og fornuft bør 

varetages af staten i lighed med praksis i vores nabolande. Havne skal ikke 

også pålægges at løse en samfundsmæssig opgave med at kystsikre, nyttiggøre 

etc., hvis metoden giver anledning til øgede omkostninger og begrænsninger i 

den fysiske håndtering eller øgede dokumentations- og moniteringskrav.  

 
Forslaget til bekendtgørelse giver for Danske Havne at se myndighederne øget 

adgang til interventionsrettigheder, krav om analyser, kontroller, vurderinger og 

dokumentation. Det betyder, at havnene kan imødese et endnu større 

administrativt arbejde, flere udgifter til undersøgelser og analyser, og ikke mindst 

en fordyrelse af selve oprensningsarbejdet. Det er vigtigt at holde fast i, at 

havnene kun oprenser som en absolut nødvendighed. Oprensningen er i 

forvejen en temmelig bekostelig affære for havnene. Udgifter, som havnene kun 

kan lægge over på kunderne, og som dermed fordyrer den mest miljøvenlige 

transportform - nemlig skibstrafikken. 

 

Der er ikke med forslaget en miljømæssig vurdering af bekendtgørelsen. Det er 

ikke dokumenteret, at der med bekendtgørelsen er en rimelig sammenhæng 

mellem mål, midler og miljøeffekt.  

 

På den positive side vægter, at Danske Havne længe har efterspurgt 

muligheder for at brede viften af håndteringsmetoder ud til også at omfatte 

mulighed for forlandsopbygning. Dette ønske imødekommes med denne 

bekendtgørelse og muligheden for by-pass. Havne har en masse 

havbundsmateriale. Materiale, der med fordel kan anvendes andre steder, og 

det er velkomment, hvis myndighederne kan medvirke til at forbinde 

interesserede parter.  
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By-pass på lavt vand vil ofte være dyrere, da det vil kræve, at der udlægges 

rør, og at materialet pumpes i stedet for at blive dumpet fra pram eller lign 

på dybere vand. Men der kan være variationer afhængig af geografi, 

strømforhold etc., og vi er bekendt med, at der i dag finder by-pass sted 

udenfor 6 meters kurven. Det er altså fint, at der kommer nye muligheder, 

men det kræver naturligvis, at økonomien ikke belastes yderligere. Det er 

vigtigt, at der tages hensyn til den for havnen teknisk og økonomisk mest 

hensigtsmæssige håndtering.        

 

Selvom miljøministeren med denne bekendtgørelse giver adgang til nye 

håndteringsmetoder, hvilket altså er ønskeligt, kan ministeren også samtidig 

tage et stort skridt i retning af at fastlægge metoder for både optag og 

håndtering, hvilket fratager havnene hele eller dele af metodefriheden. 

Proportionalitetsprincippet må selvfølgelig også gælde på dette felt i den 

offentlige forvaltning, men proportionaliteten er ikke anskueliggjort i 

høringsmaterialet. Havnen kan foreslå by-pass, nyttiggørelse eller klapning – 

men Naturstyrelsen eller Kystdirektoratet fastlægger metoden.  

 
Det er afgørende, at bekendtgørelse og administration ikke blive så firkantet, at 

det udelukker en god dialog mellem ansøger og myndighed. Når Naturstyrelsen 

gives øget muligheder for at stille krav til havnene, er det rimeligt, at disse krav 

også begrundes i erfaringer og dokumentation. Det betyder også, at der er 

behov for de nødvendige ressourcer til at kunne tage denne dialog med 

havnene.   

  

Danske Havne har to overordnede bekymringer ved den nye bekendtgørelse:  

 

 * De miljømæssige og økonomiske konsekvenser af alternativer til klapning 

skal indgå i overvejelserne jv. de forhold, der skal vurderes i forbindelse med 

behandling af en ansøgning om klapning, Bilag 2, C.4. Det er vigtigt, at den 

økonomiske vinkel får større opmærksomhed. 

 

* Krav til analyse bør bero på erfaringer med hvilke stoffer, der er 

sandsynliggjort forekomster af i havbundsmateriale.  

 

Danske havne vedligeholder og renser op i havnebassiner og sejlløb ind til 

havne. Det sker i takt med havnenes behov for oprensning og for havnenes 

egen regning. Det sker med jævne mellemrum og i en samlet 

størrelsesordenen på mere end 3 mio. m3 om året. Altså ganske betragtelige 

mængder, hvor Kystdirektoratet varetager en del af opgaven blandt andet 

med oprensningen ved Esbjerg og Grådyb samt gennemsejlingsfarvande. 

Omkostninger til oprensning og uddybning er meget betragtelige poster på 
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havnenes budgetter. Vel at mærke for de havne, der har en sådan geografi, at 

de har behov for oprensning.  

 

Høringsmaterialet glimrer ved ikke at indeholde en konsekvensvurdering i 

forhold til erhvervslivet – havne og deres kunder. Det vil kun være rimeligt, 

at en sådan udarbejdes, før et nyt regime sættes i kraft. 

 

Havne ønsker en bred vifte af håndteringsmetoder 

 

Netop fordi det er havnene, der ansøger, udfører og betaler for oprensning 

og uddybning, er der behov for, at der findes en bred vifte af håndterings-

metoder til havbundsmateriale. Med det nye forslag gives der mulighed for 

by-pass af havbundsmateriale, hvilket giver en øget mulighed for at 

genplacere materialet også på mindre end 6 meter vand. Det hilser Danske 

Havne velkomment.  

 

Med bekendtgørelsen gives myndighederne – Naturstyrelsen og 

Kystdirektoratet – også ganske vide beføjelser til at prioritere mellem 

håndteringsmetoderne i et hierarki med by-pass, nyttiggørelse og klapning i 

nævnte rækkefølge. Det skal selvfølgelig ske ud fra et 

proportionalitetsprincip, og derfor bør de sidste forhold i den meget lange 

liste over forhold, der skal vurderes i bilag 2, have den nødvendige 

opmærksomhed, sådan at der tages hensyn til havnens omkostninger ved at 

finde alternativer vil den traditionelle klapning. Forundersøgelser er en meget 

stor post i forbindelse med hele vedligehold og udbygning af sejlrender og 

havnebassiner.   

 

Af den eksisterende klapvejledning fremgår, at ”Det skal overvejes, om 

havbundsmaterialerne kan nyttiggøres……. Det vil altid være havnenes 

oprensningsbehov, der er styrende for planlægningen.” Sådan bør det også 

være fremadrettet.  

 

En ansøgningsindgang 

 

Det er velkomment, at der nu kommer én ansøgningsindgang. Det bør kunne 

lette ansøgningen, at havnen ikke længere skal ansøge flere steder, hvis der 

ændres metode. Når ansøgningsproceduren ensrettes, er det også helt 

nødvendigt, at krav til analyseprogram fastlægges fra start, sådan at der ikke 

efterfølgende stilles krav til nye eller yderligere analyser, når myndighederne i 

sagsbehandlingen bevæger sig gennem håndteringsmetoderne. Analyser er 

altid dyre. Men omkostningerne til anstilling ved nye prøvetagninger og 

analyseprogrammer vil fordyre projekterne uforholdsmæssigt og 

unødvendigt. Det er derfor helt afgørende, at det allerede i første omgang er 

klart hvilke analyser, der er nødvendige uanset håndteringsmetoden. 
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Alt for omfangsrigt og upræcist analysegrundlag 

 

Et forhold der skal vurderes i forbindelse med en klapansøgning, er A,2. 

”Indholdet af de i bilag 2 (skal formentlig være bilag 1) anførte stoffer og 

materialer”. Der er tale om afskrift af havmiljølovens bestemmelser. Danske 

Havne går naturligvis ud fra, at klapvejledningens anbefalinger opretholdes. 

Her må proportionalitetsprincippet også i brug, så der kun vurderes for 

relevante miljøfremmede stoffer. Derfor kan vejledningens bestemmelser 

med fordel indsættes i bekendtgørelsen.  

 

Indholdet af miljøfremmede stoffer i havbundsmateriale har været faldende 

over en årrække i takt med udfasning af f.eks. tin og kobber i skibsmaling. 

Der er også en klar forpligtigelse til kommuner og øvrige erhverv, herunder 

landbruget, til at få styr på udledninger til vandløb og havne. Forurening af 

havbundsmateriale reguleres bedst ved kilden – et princip Naturstyrelsen 

også hylder. Det bør naturligvis også slå igennem i denne sammenhæng.  

 

Der er i bilag 1 opremset en imponerende liste over stoffer og materialer, der 

kun må forefindes i uvæsentlige mængder og koncentrationer i klapmateriale.  

Selvom listen er en afskrift af Havmiljølovens bestemmelser, er det et 

spørgsmål, om vi overhovedet kan komme i tanke om flere stoffer. Og hvad 

er erfaringerne for, at det findes i havbundsmateriale? Er der overhovedet 

noget fagligt grundlag for at formode, at alle disse stoffer og genstande 

findes i havbunden og er relevante for håndteringen? Det skal huskes, at 

havnene ikke tilfører nye forureningskilder men håndterer/flytter på det 

havbundsmateriale, der allerede er i området. For mange af de anførte stoffer 

findes ingen kvalitetskrav til indholdet i sediment og vandfase, og derfor er 

det vanskeligt at se, hvad man skal med viden om indholdet,  når der ikke er 

noget at holde det op imod.  

 

I forbindelse med begrænsninger til indhold af miljøfremmede stoffer bør 

der indgå en rimelighedsvurdering således, at der tillades klappet materiale, 

hvor indholdet af ”farlige” stoffer ikke overskrider niveauet af samme stoffer 

i baggrunden – dvs. i nærheden af klappladsen.  

 

En bestemmelse som f.eks. ”21. De af miljøministeren nærmere 

specificerede stoffer, som efter klapning i havet antages at kunne være 

kræftfremkaldende” giver anledning til at bemærke, at sediment, der klappes, 

allerede forefindes i havmiljøet, så bestemmelsen findes at være temmelig 

luftig. Er der ikke tale om et helt andet problem end havnens, hvis der findes 

materialer fremstillet til biologisk eller kemisk krigsførelse? Beholdere, 

metalaffald… og andet omfangsrigt materiale, der kan frembyde alvorlige 

ulemper for fiskeri eller søfart? 
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En justering og specificering vil være fornuftig.  

 

Den eksisterende klapvejledning indeholder en række vejledende 

aktionsniveauer for et antal stoffer, der erfaringsmæssigt kan forekomme i 

havbundsmateriale. Der er fortrinsvis tale om tungmetaller og udvalgte 

PCB’er og PAH’er. I alt 9 tungmetaller og 2 PCB/PAH summer.  

 

Altså en liste, der på ingen måde afspejles i bilag 1. Hverken hvad angår 

stoffer eller grænseværdier.  

 

Da det vil være ansøger, der skal betale for analyse af de havbundsmaterialer, 

der ansøges om klaptilladelse for, bør det analyseprogram, der kræves 

gennemført naturligvis også afspejle det aktuelle behov byggende på de 

erfaringer, der er for området og generelt. Det er derfor vigtigt at udnytte 

historien i analyserækkerne, som foreligger for havnen eller området.   

 

Danske Havne opfordrer til, at klapvejledningens retningslinjer indsættes i 

bekendtgørelsen.  

 

Metodefrihed 

 

Danske Havne har noteret sig, at der i bekendtgørelsen lægges vægt på, at 

der kan stilles krav til såvel optagnings- som klapmetode. Som udgangspunkt 

er det Danske Havnes holdning, at det må være effekterne af en klapning, 

der er interessante og ikke den valgte metode. Metodekrav kan give 

anledning til øgede omkostninger, og hvis myndighederne stiller andre krav 

til metode end det af havnen foreslåede, bør der være krav til myndighederne 

om at anskueliggøre en væsentlig effektforskel. 

 

Der er set eksempler på, at man har fået tilladelse til oprensning med 

spandkædemaskine, men da denne ikke var til rådighed, har havnen måtte 

revidere sin ansøgning med henblik på at få tilladelse til benyttelse af anden 

metode. Der er også en række særlig mindre havne, der har begrænsede 

muligheder for at udnytte alternative håndteringer. Bl.a. udføres oprensning 

og uddybning af små og mindre fratøjer med en gravemaskine i stævnen. 

Materialet bliver således med grab taget op i lasten og bagefter med grab 

losset ud over skibssiden på klappladsen. 

 

Herudover bør det overvejes, hvordan fastlåste metodekrav spiller sammen 

med udbudsreglerne, da det vil være umuligt at lave et funktionsudbud, hvis 

der er stillet meget specifikke krav til metode.       
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Den tidsmæssige faktor 

 

Tidsfaktoren for en klaptilladelse er ikke mindst afgørende i forhold til, at 

der kan opstå behov for akut oprensning f.eks. i forbindelse med en storm. 

Bekendtgørelen indeholder intet om myndighedernes mulighed for at agere 

hurtigt eller en indikation af forventet sagsbehandling tid. Det er naturligvis 

en relevant problemstilling, når det nu kan tage mere end et år for nogle 

havne at få en klaptilladelse. 

 

Andet 

 

§1, stk. 1 Definitionen af faste anlæg bør også gælde havnebassiner og 

sejlrender, som de aktivitetsområdet, der kan by-passes fra. Hvorfor skulle 

man ikke kunne by-passe materiale fra den ene side af en sejlrende til den 

anden og således hjælpe havbundsmaterialet på vej i det naturlige flow?  

 

§3, 2) ”..havbundsmateriale, som ønskes opgravet og anvendt” Hvad menes 

med anvendt? Bør der ikke stå anvendt eller fjernet, da havbundsmaterialet 

også skal kunne bortskaffes.  

 

§4, stk. 2 om der kan forlange udarbejdet miljøkonsekvensvurdering etc. 

synes fejlplaceret i dette afsnit om prøvetagning. Det foreslås, at kravet 

flyttes til ny §3, stk. 2.   

  

§ 8 Der står flere gange by-pass eller nyttiggørelse, men der skal også stå 

klapning. Det er ikke alt havbundsmateriale, der har nytteværdi. Materiale fra 

Limfjorden er et eksempel på dette.  

  

§8, 5) Menes der ikke position for klapningen?  

 

§8, 7, stk. 4 sker på en tegning. Den skal kunne vedhæftes den elektroniske 

registrering/dokument.   

 

§10 stk. 1,3 Det skal tilføjes, at ”Naturstyrelsen skal anvise en ny klapplads, 

såfremt den foreslåede ikke anses som værende egnet”   

 

§10, stk. 2, 8) Sejllinjer registreres allerede af Søfartsstyrelsen. Det må være 

tilstrækkeligt.  

 

§10, stk. 2, 19) der kan stilles krav om, at hvis der gives en klaptilladelse, der 

rækker ud over 12 måneder,  skal der gennemføres regelmæssige 

sedimentundersøgelser. Det er ny og skærpende bestemmelse i forhold til 

praksis. Danske Havne ønsker kravet slettet. Hvis ministeren alligevel 

opretholder muligheden, bør det understreges, at det kun vil være en 
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mulighed helt undtagelsesvis, da myndighederne må kunne påvise, at der er 

sket en ændring – og handlingen bør da naturligvis være, at der igangsættes 

kildesporing. 

 

§14 Der bør være en konkret og dokumenteret grund til, at en tilladelse 

trækkes tilbage.  

 

Bilag 2A8 Der bør tages højde for, om der foretages klapning på eksisterende 

klappladser. Hvis der fiskes på eller i umiddelbar nærhed af klappladsen bør 

det ikke betyde yderligere hindringer eller udelukkelse af klapning (ler eller 

sand) på klappladsen.   

 

 

Med venlig hilsen 

 

Nete Herskind 

Danske Havne  


