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Til Kystdirektoratet!
Hermed sendes ansøgning om anlæg på søterritorie.
Vælg anlæg:

Uddybning

Er ansøger?

Myndighed

Myndighed:

Skivekommune - Teknisk Forvaltning - Trafik og
Havne

Navn/Kontaktperson:

Jens Gjørup

Adresse:

Rådhuspladsen 2

Postnr. og By:

7800 Skive

Telefon:

99156879

E-mail:

JEGJ@skivekommune.dk

Håndteres ansøgningen af
rådgiver/konsulent?

Nej

Begrundelse for uddybning på dette
sted:

Skive Søsportshavn er en lystbådehavn med ca. 200
lystbåde. I dag er der uddybet til 2,5 m. Det er
ønsket, at der uddybes til 2,8 m i sejlrenden samt i
delområde A, da lystbådene bliver større og større
og hermed stikker dybere.

Beskriv omfanget af anlægget:

Sejlrenden er ca. 350 m lang og har et areal på ca.
7500 m2 ønskes uddybet til 2,8 m = ca.2300 m3.
Delområde A i lystbådehavnen har et areal på ca.
23000 m2 ønskes uddybet til 2,8 m = ca. 6900 m3.
Materiale ialt, der skal bortskaffes ved uddybning
ca. 9200 m3

Angiv antal kubikmeter, som skal
uddybes:

9200 m3

Beskriv sedimentet, herunder
kornstørrelse og art:

Der vedhæftes sidste klaptilladelse dateret
8.12.2015. der beskriver sedimentet.

Beskriv sedimentets forureningsgrad: Der vedhæftes sidste klaptilladelse dateret
8.12.2015. der beskriver sedimentet.
Beskriv håndteringen af sedimentet:

Opgraves og klappes på Rindgrund som ved
oprensning.
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Vanddybde - Angiv nuværende og
ønsket:

Nuværende vandybde iflg havnelodsen er 2,5 m.
Område A inkl. sejlrende, ønskes uddybet til
2,8 m.

Anlægsperiode - forventet startdato:

2018-03-20

Anlægsperiode - forventet slutdato:

2024-06-28

Begrund anlægsperioden:

Uddybningen tænkes opdelt i 3 etaper af hensyn til
anlægs og driftsomkostningerne.
1. Etape
Sejlrende (2250 m3) + 1800 m3 i Sydhavn =4050
m3
2 Etape
2575 m3 i område A - Syd
3 Etape
2575 m3 i område A - Nord
Sejlrende +

Beskriv anvendt materiel:

Klapskib med gravemaskine

Finder uddybningen sted inden for de Nej
dækkende værker af en havn?
Beskriv arbejdsmetoder, herunder evt. Klapskib med gravemaskine.
spild til omgivelserne samt mulige
materialet klappes på Rind Grund, som ved
miljømæssige konsekvenser heraf:
oprensning.
Beskriv evt. foranstaltninger, der
tænkes anvendt med henblik på at
undgå, nedbringe og om muligt
neutraliserer evt. skadelige virkninger
på miljøet:
Beskriv forventningerne til fremtidig
oprensningsbehov:

5000 -6000 m3 hver 3 til 4 år

Beskriv nuværende brug af området:

Lystbådehavn og sejlrende

Aagiv afstanden til nærmeste Natura
2000-område og/eller forekomst af
bilag IV arter:

Vedhæftet klaptilladelse fra 2015 med beskrivelse.

Kortlæg den pågældende bundfauna
og vegetation i området:

Ingen bundfauna i havnen og sejlrenden

Breddegrader:

56 34,5

Længdegrader:

9 03,2

Anlæggets position og forløb:

Delområde A inkl. sejlrende jvfr. kortbilag

Matrikel Nr.:

1UX

Ejerlav:

Krabbesholm, Skive Jorde

Navn Ejer:

Skive Kommune

Adresse Ejer:

Torvegade 10

Postnr. og By Ejer:

7800 Skive

Er der kendskab til andre projekter i
området?

Nej
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Beskriv anvendelse af
naturressourcer, herunder sten, sand,
træ osv., til anlægget:

Materialer bortskaffes ved klapning

Medfører anlægget affaldsproduktion, Som ved Klapning
forurening og gener?
Er der risiko for ulykker ifm.
anlægget?

Nej

Hvad anvendes projektområdet til nu? Lýstbådehavn
Vil anlægget få indflydelse herpå?
Vil anlægget få betydning for
områdets natur, særligt i forhold til
eksisterende dyre- og planteliv?

Nej

Vil projektet påvirke området som
helhed? Herunder tænkes også på
eventuelle påvirkninger af
nabokommuner:

Nej

Hvor mange personer berøres af
anlægget:

Ingen

Vil anlægget medføre, at vejledende
grænseværdier ikke kan overholdes
eller miljømål (bl.a. fra vandplaner)
ikke kan opnås?

Nej

Hvad er sandsynligheden for, at
projektet vil medfører
miljøpåvirkninger?

Ingen

Hvad er eventuelle påvirkningers
varighed og hyppighed? Er disse
reversible?

Ingen

Indforstået med offentliggørelse?

Ja

Med venlig hilsen,
Jens Gjørup
Skivekommune - Teknisk Forvaltning - Trafik og Havne
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Vandplaner og havmiljø
J.nr. NST-431-00334
Ref. Jimho
Den 08.12 2015

Klaptilladelse til: Skive Kommune, Skive Søsportshavn.
Naturstyrelsen meddeler hermed en 5-årig tilladelse til klapning af i alt
3.200m3 oprensningsmateriale fra Skive Søsportshavn og sejlrende1. Klapningen
skal foregå på klapplads Rindgrund i Risgård Bredning (K_157_01).
Skive Søsportshavn har pligt til at sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven,
overholder vilkårene.

Oversigt over opgravningsområdet.

Annonceres den 08.12 2015 på Naturstyrelsens hjemmeside
http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Klaptilladelser/.
Tilladelsen må ikke udnyttes før dagen efter, klagefristen er udløbet.
Klagefristen udløber den 05.01 2015 kl 16.00.
Tilladelsen er gældende til og med 06.01 2020.
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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1. Vilkår for klaptilladelsen
1.1 Vilkår for optagning og brugen af klappladsen

A. Tilladelsen er gældende fra og med 06.01 2015. Tilladelsen udløber den
06.01 2020.
B. Tilladelsen omfatter klapning af en samlet mængde på 3.200 m3
beregnet til 3.052 tons oprensningsmateriale fra Skive Søsportshavn og
indsejling til samme jf. bilag 1. Mængden i m³ er angivet som lastemål,
og mængden i ton er angivet som tørstofmål.
C. Der stilles ikke specifikke vilkår til maksimale koncentrationer af
forurenende stoffer.
D. Der stilles ikke vilkår til optagningsmetode.
E. Klapningen må foregå på den godkendte klapplads Rindgrund
(K_157_01). Klappladsen er afgrænset af følgende koordinater, WGS 84
grader, minutter og decimalminutter.
56° 46,02`N
56° 46,02`N
56° 45,82`N
56° 45,82`N

09° 09.32`Ø
09° 10.12`Ø
09° 10.12`Ø
09° 09.32`Ø

F. Der må ikke ske dybdeforringelse på klappladsen til under 6 meter ved
middelvandstand (DVR90).
G. Der stilles ikke vilkår til optagningsmetode.
H. Klapning må ikke foregå i perioden fra1. juli til 31. oktober.
I. Klapmaterialet skal fordeles jævnt på den i pkt. E beskrevne klapplads og
det må ikke indeholde større faste genstande
1.2 Vilkår for indberetning
J. Senest 8 dage før klapningen agtes påbegyndt, skal underretning herom
være Naturstyrelsen i hænde. Indberetningsskema bilag 3, afsnit A
anvendes til dette formål.
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.
K. 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.
3

Indberetningsskema bilag 3 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.
L. Under klapningen skal der føres logbog over positionen for klapningen
af de enkelte laster. Kopi af logbog skal opbevares hos havnen mindst et
år efter endt klapning, så den kan fremsendes til Naturstyrelsen på
anmodning herom.
M. Senest 14 dage efter endt klapning underrettes Naturstyrelsen om den
klappede mængde i m3 og tons, samt om mindste dybde fundet på
klappladsen og position med anvendt datum herfor. Indberetningsskema
bilag 3, afsnit B anvendes til dette formål.
N. Senest 1. februar hvert år til og med året efter klaptilladelsens udløb
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 3,
afsnit C anvendes til dette formål.
1.3 Vilkår for tilsyn og kontrol
O. Klapningens bygherre skal stille søværts transport til rådighed, såfremt
optagnings- og klapfartøjet ikke på normal vis kan anløbe havnen til
inspektion.
P. Kopi af tilladelsen skal forefindes på oprensnings-/uddybningsfartøjet
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.
Q. 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 AISidentifikation (MMSI nummer) indsendes til Naturstyrelsen jf. bilag 3
afsnit A. AIS-udstyret skal til enhver tid være tændt, så længe
opgravningen og klapningen udføres. Såfremt der sker nedbrud af AISudstyret skal opgravningen / klapningen standses og Naturstyrelsen
underrettes.
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2. Oplysninger i sagen
2.1 Baggrund for ansøgningen
Beskrivelsen fra ansøger
Skive Søsportshavn har behov for at oprense en del af havnen og
indsejlingen som følge af tilsanding. Det estimeres at der maksimalt vil
være er behov for klapning af 3.200m3 materiale i lastemål.
2.2 Udtalelser fra høringsparter
NaturErhvervsstyrelsen
Naturerhvervsstyrelsen, har ingen bemærkninger til ansøgningen.
Søfartsstyrelsen
Søfartsstyrelsen har meddelt, at klapningerne skal udføres således, at der
under og efter klapningerne ikke forekommer dybder mindre end 6 meter
ved middelvandstand (DVR90).
Strandingsmuseet
Strandingsmuseet, har ingen bemærkninger til ansøgningen.
2.3 Naturstyrelsens vurdering
Vurdering af sedimentet
Materialet, der skal fjernes fra Skive Søsportshavn, består af mudder med
et lavt tørstofindhold. Der er foretaget kemiske analyser af materialet som
viser at der er mindre overskridelser af Naturstyrelsens nedre aktionsværdi
hvad angår stofferne TBT, kobber og cadmium. Ingen af disse stoffer er
fundet i koncentrationer der nærmer sig klapvejledningens øvre
aktionsniveau. Analysedata fremgår af bilag 4. Materialets tørstofindhold
er på 32,7 % og glødetabet er på 2,79 %.
Alternativer til klapning
Det opgravede materiale vurderes ikke at være egnet til nyttiggørelse
på grund af det lave tørstofindhold.
Klappladsen
Klappladsen Rindgrund K_157_01 er afgrænset af positionerne
(WGS 84) angivet under punkt E. Klappladsen ligger i et
område hvor vanddybden er 11m. Søfartsstyrelsen har påpeget at
vanddybden som følge af klapning ikke må blive mindre end 6m.
Da området har haft tilbagevendende problemer med iltsvind om
sommeren og det tidlige efterår vurderes det, at området vil være sårbart
over for iltforbrugende aktiviteter som klapning i den periode. Der stilles
derfor vilkår om, at der ikke må klappes i perioden fra 1. juli til 31.
oktober.
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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. Da materialerne fra Skive
Søsportshavn ikke overskrider Naturstyrelsens øvre aktionsniveauer for
nogen af de analyserede stoffers vedkommende og da der er tale om en
relativt lille mængde, vurderes det, at der ikke vil ske en væsentlig
påvirkning af vandet omkring klappladsen.
Natura 2000-områder og habitatdirektivets bilag IV arter
Oprensningsområdet og klappladsen ligger henholdsvis 10 km og 7,5 km
fra det nærmeste Natura2000-område 30 (Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord
og Skals Ådal). Det vurderes at denne afstand er for stor, til at klapningen
vil kunne påvirke Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag.

Konklusion

Naturstyrelsen vurderer, at en tilladelse til at klappe de 3.200 m3 materiale
fra det indtegnede område i Skive Søsportshavn på den ansøgte klapplads
vil være acceptabel på de nærmere fastsatte vilkår i henhold til gældende
lovgivning og vejledninger herom.

3. Offentliggørelse og klagevejledning
Tilladelsen vil blive annonceret på Naturstyrelsens hjemmeside.
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
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 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. Klagen skal sendes 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 ved kontortids ophør på
dagen for klagefristens udløb. Naturstyrelsen underretter straks ansøger
om klagen.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af
en klage, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagegebyret fastsat til 500 kr. for privatpersoner og for alle andre
klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige
myndigheder. Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Naturog Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra
Naturstyrelsen. Denne opkrævning skal benyttes 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 www.nmkn.dk
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.
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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.
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.
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
Skive Kommune sk@skivekommune.dk
Jens Gjørup jegj@skivekommune.dk
Nordjyllands Kystmuseum info@kystmuseet.dk
Søfartsstyrelsen sfs@dma.dk
NaturErhvervstyrelsen mail@naturerhverv.dk
Kystdirektoratet kdi@kyst.dk
Sundhedsstyrelsen sst@sst.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@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.dk@greenpeace.org
Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk
Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk
Dansk Sejlunion ds@sailing.dk
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BILAG 1 Opgravningsområdets.
Opgravningsområdet er indtegnet med gult.
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BILAG 2 Klappladsens beliggenhed
Klappladsen indtegnet med rødt.
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BILAG 3 Indberetning af klapning.
Skemaet anvendes til indberetning før klapning, efter klapning og ved
indberetning pr. 1. februar for det foregående kalenderår.
Indberetningsskema er et Excel regneark.
Dette er blot et billede af bilaget. Det rigtige indberetningsskema kan
hentes på Naturstyrelsens hjemmeside: http://www.naturstyrelsen.dk

INDBERETNING AF KLAPAKTIVITET
Naturstyrelsen
År

Journalnummer
Klapplads

Havn
Adresse

Afsnit C

Årsindberetning

Efter årsskifte, senest 1. februar
Kontaktperson
Telefonnummer
E-mail
Afsnit A

m³

tons

Den totale klappede mængde for hele året.
Dato for indberetning

Før opgaven starter

Indberetning til Naturstyrelsen: Senest 8 dage før at opgaven starter
Indberetning til Søfatrsstyrelsen: 4 uger før at opgaven starter**

Indstilles opgaven i mere end 3 måneder, skal der indsendes en ny indberetning
1. Opgave

2. Opgave

3. Opgave

Forventet start (dato)
Forventet varighed (antal dage)
Navnet på firmaet der skal udføre opgaven
Navnet på fartøjet der skal opgrave + MMSI nummer*
Navnet på fartøjet der skal klappe (fx navnet på prammen) + MMSI nummer*
Arbejdet nødvendiggør at afmærkninger inddrages/flyttes midlertidig (ja/nej)**
Ønskes arbejdet offentliggjort i Efterretning for Søfarende (ja/nej)*'
Dato for indberetning
* MMSI Maritme Mobile Service Identify Number

Afsnit B

Efter klapning er afsluttet
Indstilles opgaven i mere end 3 måneder, skal der indsendes en ny indberetning

Indberetning 14 dage efter opgaven er afsluttet

1. Opgave

2. Opgave

3. Opgave

Dato for afslutning af opgaven
Dato for reetablering af afmærkninger, hvis de har været inddraget/flyttet**
m³

tons

m³

tons

m³

tons

Dybde [m]

Position

Dybde [m]

Position

Dybde [m]

Position

Klappet mængde

Mindste dybde fundet på klappladsen med tilhørende position Datum:VGS84

*

N:

N:

N:

Ø:

Ø:

Ø:

Dato for indberetning:
** Indberetning k un hvis der fjernes bøjer eller at arbejdet skal varsles i efterretning for søfarende. Her er indbretningsfristen på 4 uger.

Regnearket opdateres løbende og enhver ny opdatering sendes til:

Naturstyrelsen

*dybden er uændret

nst@nst.dk
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BILAG 4 Analyseresultater
Tallene markeret med * befinder sig mellem ovre og nedre aktionsniveau.

Stof

0–0,3 m u.t

Tørstof total

32,7

Glødetab total
Kobber (Cu) mg/kg
Kviksølv (Hg) mg/kg
Nikkel (Ni) mg/kg
Zink (Zn) mg/kg
Cadmium (Cd) mg/kg
Bly (Pb) mg/kg
Chrom (Cr) mg/kg
TBT μg/kg

2,79
44*
0,097
15
110
0,7*
15
20
91,3*

Nedre/Øvre
aktionsniveau (TS)

20/90
0,25/1
30/60
130/500
0,4/2,5
40/200
50/270
7/200
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