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 Oprensningsområde 

Figur 2.1 Oprensningsområde i Snekkersten havneindløb markeret med rødt skraveret område. 
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 Projektets omfang 

Det drejer sig om oprensning af 8.000 m3 materiale indenfor det røde skraverede område vist 

på figur 2.1. 

 

 

 Anvendelse af oprenset materiale 

Det oprensede materiale i Snekkersten havneindløb ønskes anvendt til klapning. Der henvises 

til DMR notat: Sedimentprøvetagning og analyseresultater (bilag 1). Prøverne er indhentet og 

analyseret efter godkendt prøvetagningsprogram (bilag 3) og analyserapporter findes i bilag 4 

og bilag 5.  

Ansøgning om klaptilladelse er afsendt til Miljøstyrelsen den 11. december 2019.   

 

 Angivelse af foretrukne klapplads 

 

Figur 5.1: Søkort med anvisning af ønsket klapplads markeret med rød firkant. 

 

 Oprensning og/eller uddybning? 

Der er tale om oprensning af aflejret materiale, og der ansøges derfor ikke om tilladelse til 

uddybning.   

 

 Oplysninger om materialet 

Der henvises til bilag 1 (DMR-notat: Sedimentprøvetagning og analyseresultater) 
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 Bilag   

Bilag 1: DMR-notat: Sedimentprøvetagning og analyseresultater  

Bilag 2:  Klaptilladelse Snekkersten Havneindløb, J.nr. NST-4311-0006, 5. marts 2014,  

Naturstyrelsen 

Bilag 3:  Prøvetagningsprogram for kemiske parametre. 

Bilag 4:  Analyserapport for kemiske parametre. 

Bilag 5:  Analyserapport for fysiske parametre.   

 



Bilag 1 

 



 

Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel … 

Kilde Allé 22, 3600 Frederikssund Tlf. 24 97 22 87     E-mail: frederikssund@dmr.dk 

 

NOTAT 

Sedimentprøvetagning og analyseresultater 

Strandvejen 71D, 3070 Snekkersten 

 

 

Rekvirent: Fonden Snekkersten Havn 

DMR-sagsnr.:  2019-1941 

Dato:  11. december 2019 

 



Strandvejen 71D, 3070 Snekkersten Side 1 

 

Sagsnr.: 2019-1941 Dansk Miljørådgivning A/S 

 Indledning 

I forbindelse med at klaptilladelsen for Snekkersten havneindløb meddelt den 5. marts 2014 

(bilag 2) skal fornyes, ansøges der hos Miljøstyrelsen om en ny klaptilladelse. 

På baggrund af prøvetagningsplanen, godkendt af Miljøstyrelsen (bilag 3) den 25. oktober 2019, 

er der den 30. oktober 2019 blevet udtaget to sedimentprøver i havneindløbet, som er analy-

seret som blandingsprøver (A og B) hver bestående af 6 delprøver i to forskellige delområder 

indenfor oprensningsområdet (figur 1.1). 

 

Figur 1.1: Godkendt prøvetagningsplan for område A og B i Snekkersten havneindløb. 

 

 Prøveudtagning 

Der blev udtaget rørprøver med 50 cm kajakrør på 6 positioner med dykker i hvert af de to 

områder. De øverste 30 cm af alle kerner er hver for sig blevet homogeniseret, og derfra blev 

udtaget en repræsentativ prøvemængde fra hver delprøve, som blev homogeniseret i én samlet 

prøve for hvert område. Delprøver og blandingsprøver blev overført til 365 ml PP-plastikbøtter 

med tætsluttende låg og opbevaret mørkt og køligt i en køleboks, indtil afhentning dagen efter.  

I tabel 1.1 beskrives de 6 delprøver for hver af de to blandingsprøver A og B udtaget i oprens-

ningsområdet. For alle prøver var det muligt at udtage og homogenisere de øverste 30 cm til 

blandingsprøven. 
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BESKRIVELSE AF SEDIMENTPRØVER 

 

 
Blandingsprøve: A 
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A1    X X      Middel H2S 
lugt fra alle 

prøver i dette 
område. 

A2    X X   X   

A3  X   X   X   

A4  X      X   

A5  X      X   

A6  X      X   

 
Blandingsprøve: B 
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B1  X      X    

B2  X      X    

B3  X      X    

B4  X      X    

B5  X      X    

B6  X      X    

Tabel 2.1: Beskrivelse af sedimentprøver udtaget i Snekkersten havneindløb 

 

 Analyseresultater    

Efter aftale med Miljøstyrelsen er prøverne analyseret for følgende forurenende komponenter: 

8 tungmetaller (kobber, kviksølv, nikkel, zink, cadmium, arsenm bly og chrom), 9 PAH´er 

(phenanthren, anthracen, flouranthen, pyren, benz(a)anthracen, chrysen, benz(a)pyren, in-

denol(1,2,3-cd)pyren og benz(ghi)perylen), 7 PCB´er (congen 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) 

og TBT (tributyltin TBT-Sn og tributyltin-cation). Derudover er der foretaget analyser af føl-

gende fysiske egenskaber: tørstofindhold, glædetab og kornstørrelse. Analyserne blev udført af 

analyselaboratoriet ALS Denmark. 

Koncentrationerne er i tabel 2.1 sammenholdt med Miljøstyrelsens vejledende aktionsværdier 

for klapning af havbundsmateriale, som fastlægger en nedre og øvre aktionsværdi for en række 

forurenende stoffer. Den nedre aktionsværdi betragtes i princippet som et gennemsnitligt bag-

grundsniveau, eller som ubetydelige koncentrationer hvor der ikke forventes miljømæssige ef-

fekter. Ligger stofkoncentrationerne mellem den nedre- og øvre aktionsværdi kan sedimentet 

som udgangspunkt klappes, dog skal klapmyndigheden foretage en nærmere vurdering af ma-

terialet. Den øvre aktionsværdi angiver det niveau, hvor der kan være begyndende effekter, og 
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oprensningsmaterialer med stofkoncentrationer der overskrider den øvre aktionsværdi, skal 

som udgangspunkt deponeres på land.    

Resultaterne viser, at koncentrationerne af de udvalgte forurenende komponenter i blandings-

prøverne udtaget i delområde A og B, alle er under den nedre aktionsværdi med undtagelse af 

TBT-cation-koncentrationen for prøve A på 10,1 µg/kg (bilag 4: analyserapport)  

For resultater af kornstørrelsesfordeling henvises til bilag 5 (vær opmærksom på at prøve A = 

ID 180631/19 og prøve B = ID 180632/19.   

Analyse- 
parametre 

Enhed Nedre vejl.  
aktionsværdi 

Øvre vejl.  
aktionsværdi 

A B 

Tørstof (TS) % - - 64,1 79,1 

Glødetab % - - 1,7 0,3 

Arsen, As mg/kg TS 20 60 0,6 <0,5 

Bly, Pb mg/kg TS 40 200 2 <1 

Cadmium, Cd mg/kg TS 0,4 2,5 0,10 0,04 

Chrom (total) mg/kg TS 20 270 1,6 0,85 

Kobber, Cu mg/kg TS 20 90 5,1 0,5 

Kviksølv, Hg mg/kg TS 0,25 2 0,03 0,02 

Nikkel, Ni mg/kg TS 30 60 2 0,8 

Zink, Zn mg/kg TS 130 500 16 4,3 

PAH´er (total) mg/kg TS 3 30 0,97 i.p. 

PCB´er (total) mg/kg TS 0,02 0,2 <0,007 <0,007 

TBT-Sn µg/kg TS 7 200 4,13 <0,41 

TBT-cation µg/kg TS 7 200 10,1 <1 

Tabel 2.1: Analyseresultater for sedimentprøver udtaget i Snekkersten havneindløb.  
i.p.: ikke påvist  

 

Tabellens farvekoder:   

Orange = Konc. mellem nedre og øvre aktionsniveau 

 

 

 Konklusion 

Analyseresultaterne for blandingsprøve B viser, at alle analyserede koncentrationer, er under 

den nedre aktionsværdi. Oprensningsmaterialet i område B kategoriseres som klasse A.   

For blandingsprøve A gør det sig gældende, at alle målte koncentrationer er påvist under den 

nedre aktionsværdi med undtagelse af TBT-cation-koncentrationen på 10,1 µg/kg, som over-

skrider den nedre aktionsværdi med en faktor 1,5.  

 



Bilag 2 
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KLAPTILLADELSE SNEKKERSTEN HAVNEINDLØB 
 

Tilladelsen omfatter:  

Tilladelse til klapning af i alt 8.000 m³ oprensningsmateriale i løbet af de 

næste 5 år. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på klapplads 

K_11_03 beliggende 1 km øst for havnen. Snekkersten Havn har pligt til at 

sikre sig, at rederiet, der udfører opgaven, overholder vilkårene. 

 

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 11 . 

  
Oversigtskort over oprensningsstedet og klappladsen. 

 

Tilladelsen annonceres den 5. marts 2014 på Naturstyrelsens hjemmeside 

http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Klaptilladelser/. 

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet.  

Klagefristen udløber den 2. april 2014. 

Tilladelsen er gældende til og med den 1. april 2019.  

                                                 
1 Tilladelsen er givet med hjemmel i havmiljølovens § 26, jf. bekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009 af lov 

om beskyttelse af havmiljøet. 

http://www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/Klaptilladelser/
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1. Vilkår for klaptilladelsen 

1.1 Vilkår for optagning og brugen af klappladsen 

A. Tilladelsen er gældende fra og med den 3. april 2014. Tilladelsen 

udløber den 1. april 2019. 

B. Tilladelsen omfatter klapning af en samlet mængde på 8.000 m
3
 

svarende til 16.200 tons oprensningsmateriale fra indsejlingen til 

Snekkersten Havn jf. bilag 1. Mængden i m³ er angivet som 

lastemål. Mængden i Ton er angivet i Tørstofmængde. 

 

C. Da det klappede materiale ikke indeholder koncentrationer af 

forurenende stoffer der afviger fra baggrundsniveauet, stilles der 

ikke specifikke vilkår til maksimale koncentrationer af forurenende 

stoffer 

 

D. Der stilles ikke vilkår til optagningsmetode. 

E. Klapningen skal foregå på klapplads K_011_03 beliggende ca 1 km 

øst for Snekkersten Havn, afgrænset af positionerne (WGS 84), jf. 

bilag 2: 

56°00,167' N  12°36,934' E 

56°00,167' N  12°37,127' E 

56°00,465' N  12°37,077' E 

56°00,465' N  12°36,884' E 

 

F. Der må i forbindelse med opgravningen ikke graves dybere end ned 

til kote -2 m indenfor molerne til havnen. I sejlrenden må der ikke 

graves dybere end til de dybder, der fremgår af havnelodsen. 

G. Klapningen skal udføres således, at dybden på klappladsen under og 

efter klapningerne ikke bliver mindre end 20,5 meter i forhold til 

middelvandstand (DVR-90). Der stilles ikke vilkår til klapmetode.   

H. Der stilles ikke vilkår til klapperioden.   

I. Klapmaterialet skal spredes jævnt på den i pkt. E beskrevne 

klapplads og 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 4, 

afsnit A anvendes til dette formål. Samtidig med underretningen skal 

havnen indsende en udfyldt kvalitetssikringsplan, jf. bilag 3, der 

placerer ansvaret for overholdelse af de stillede vilkår. Uddelegeres 



 5 

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.  

  

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. 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.  

 

L. Under oprensningen skal der føres logbog over positionen og dybde 

for opgravningen samt for klapning af de enkelte laster. Kopi af 

logbog skal fremsendes til Naturstyrelsen indenfor 14 dage efter 

endt klapning. 

 

M. Senest 14 dage efter endt klapning underrettes Naturstyrelsen om 

den endeligt klappede mængde i m
3
 og tons, samt om mindste dybde 

fundet på klappladsen og position med anvendt datum herfor. 

Indberetningsskema bilag 4, afsnit B anvendes til dette formål. 

 

N. Senest 1. februar hvert år til og med 2020 sendes en samlet 

opgørelse til Naturstyrelsen med oplysning om den samlede mængde 

klappet i det foregående kalenderår, angivet i m³ og tons som 

lastemål jf. punkt B. Indberetning skal også ske, selvom der ikke er 

foretaget klapning. Indberetningsskema bilag 4, afsnit C anvendes til 

dette formål. 

 

1.3 Vilkår for tilsyn og kontrol 

O. Snekkersten Havn 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- 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 

mailto:sfs@dma.dk
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bekendt med tilladelsens vilkår jf. bilag 3. 

 

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 

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. Desuden skal opgravningsdybden kunne 

registreres til brug for indberetningen i logbogen.   

 

2. Oplysninger i sagen 

2.1 Baggrund for ansøgningen 

Fonden Snekkersten Havn har ansøgt om tilladelse til klapning af 

oprensningsmateriale fra sejlrenden samt indløbet til Snekkersten 

Havn i en femårig periode. Området er vist bilag 1. Havnen har 

løbende haft tilladelse til årligt at oprense og klappe fra dette område. 

Siden sidste tilladelse har havnen fået bygget en dækmole, hvorfor 

området, hvorfra der må oprenses, er tilpasset de nye indsejlings-

forhold. 

2.2 Udtalelser fra høringsparter 

 

Naturerhvervsstyrelsen 

Naturerhvervsstyrelsen har ingen bemærkninger til det ansøgte.  

 

Søfartsstyrtelsen 

Søfartsstyrelsen kan acceptere brugen af ovennævnte klapplads under 

forudsætning af, Klapningen udføres således at der under og efter 

klapningerne ikke forekommer dybder mindre end 20,5 meter i forhold 

til middelvandstand (DVR-90). 

 

Kulturarvsstyrelsen ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde (VIR) 

VIR bemærker, at der tidligere er gjort en række fund i området, 

herunder i selve havnebassinet, som muligvis kan knyttes til en af 

danmarks- og verdenshistoriens vigtigste begivenheder: Slaget i 

Øresund 1658. Det er derfor af yderste vigtighed, at der er fuld kontrol 

med oprensningen, således at hidtil urørte sedimenter - både under og 

ved siden af sejlrenden – og kulturhistoriske objekter heri ikke berøres. 

Det skal pointeres, at der ikke må foretages opgravning som medfører, 

at der uddybes i dybde eller plan udenfor tidligere oprensede områder. 



 7 

 

2.3 Naturstyrelsens vurdering 

 
Tidligere oprensninger 

De områder der kan oprenses fra jf denne tilladelse har løbende været 

oprenset årligt over en længere årrække. 

 
Vurdering af sedimentet 

Da der erfaringsmæssigt er tale om rent sand, der jævnligt lægger sig i 

sejlrenden og havneløbet som følge af den naturlige sandvandring i 

området, har naturstyrelsen ikke bedt om yderligere dokumentation for 

materialets beskaffenhed. Materialet vurderes som egnet til klapning. 

 
Alternativer til klapning 
Naturstyrelsen har ikke kendskab til anvendelsesmuligheder for 

materialet i andre aktuelle projekter.  

 
Vurdering af klapningen i forhold til miljøtilstanden i Øresund  

Øresunds miljøtilstand er beskrevet i basisanalysen til vandplan for 

Øresund. Da vandplanerne endnu ikke har retsvirkning, skal 

opfyldelsen af miljømål vurderes i forhold til de tidligere gældende 

regionplaner, der med virkning fra januar 2007 blev ophævet til 

landsplanddirektiv. 

 

TBT indholdet har været meget højt i Øresund på grund af den meget 

tætte trafik af store skibe gennem sundet. Efter at det er blevet forbudt 

at anvende TBT i bundmaling på skibe, er der konstateret et markant 

fald i indholdet af TBT i Øresund. Forstyrrelserne i området i forbin-

delse med oprensningen vurderes ikke at bidrage negativt til dette 

forhold. 

 

Området ved havnen og i omgivelserne til klappladsen er udlagt med 

generel målsætning, hvilket vil sige, at der skal findes et uforstyrret el-

ler ubetydeligt forstyrret alsidigt dyre- og planteliv i området. Status 

for området er, at målopfyldelsen er truet af en for høj 

nærinsstofbelastning der medfører, at der om sommeren og efteråret 

ofte ses forringelser i vandets iltindhold. De relativt små mængder 

materiale, der klappes i henhold til denne tilladelse, vurderes ikke at 

påvirke graden af iltsvind af betydning.  

 
Klappladsen 

Klappladsen er afgrænset af positionerne (WGS 84) angivet under vil-

kår E, se desuden kortbilag 2.  
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Klappladsen ligger i en lavning i havbunden. Vanddybden er ned til 25 

meter. Dybden er større end den omgivende bund, der er omkring 20 

meter. Der er derfor plads til en midlertidig dybdeforringelse i 

forbindelse med klapningen. Materialet forventes efterfølgende 

gradvist at indgå som en del af naturlige sediment transport i området. 

 

Da der er tale om klapning af rent sand vurderes det, at materialet 

falder samlet til bunden, og at det ikke vil medføre væsentlige 

påvirkninger i området udenfor klappladsen. 

 

Dybden på klappladsen forventes ikke at blive mindre end 20,5 m. 
 
Miljøkonsekvensvurdering 

Snekkersten Havn ligger i mundingen til det Centrale Øresund. Det 

tætteste NATURA 2000 område ligger mere end 10 km væk fra både 

havnen og klappladsen. Det er ikke sandsynligt, at en oprensning og 

klapning af det materiale, der er omfattet af denne tilladelse, vil kunne 

påvirke Natura 2000 området. Der er derfor ikke foretaget en grun-

digere miljøkonsekvensvurdering. 
 

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

indtegnede område i havneindløbet og sejlrenden til Snekkersten Havn 

på den ansøgte klapplads ikke vil medføre uacceptable gener for 

miljøet i omgivelserne. 

 

3. Klagevejledning 

 

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 
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 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 bedes sendt til 

Naturstyrelsen, på mailadressen 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 

klagen, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. 

Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og for alle andre 

klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige 

myndigheder. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og 

Miljøklagenævnets hjemmeside. 

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet 

har modtaget klagen fra Naturstyrelsen. 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.  

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. 

mailto:nst@nst.dk
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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 

 

Helsingør Kommune mail@helsingor.dk 

Søfartstyrelsen sfs@dma.dk 

NaturErhvervstyrelsen mail@naturerhverv.dk 

Vikingeskibsmuseet I Roskilde marinark@vikingeskibsmuseet.dk 

Sundhedsstyrelsen sst@sst.dk 

Forbrugerrådet fbr@fbr.dk 

Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 

Danske Råstoffer ssg@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@nordic.greenpeace.org 

Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk 

Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 

Dansk Sejlunion ds@sailing.dk 

Kystdirektoratet kdi@kyst.dk  

mailto:sst@sst.dk
mailto:ssg@danskbyggeri.dk
mailto:ae@aeraadet.dk
mailto:info@flidhavne.dk
mailto:ds@sailing.dk
mailto:kdi@kyst.dk
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BILAG 1 Oprensningsområdets placering  

 

 

 

 
 

Der må kun oprenses indenfor det med rødt skraverede område. 

Luftfoto over Snekkersten Havn. Oprensningsområdet er skraveret med rødt.
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BILAG 2 Klappladsens beliggenhed  

 

 

 

 
 

Klappladsen er vist som en rød firkant på et søkort. 

 

Klappladsen er afgrænset af følgende hjørnekoordinater: 

 

56°00,167' N   12°36,934' E 

56°00,167' N   12°37,127' E 

56°00,465' N  12°37,077' E 

56°00,465' N  12°36,884' E 
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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  

 

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 

 

 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  



Bilag 3 



 

 

Miljøstyrelsen • Haraldsgade 53 • 2100 København Ø  
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 37606030 • EAN 5798000860810 • mst@mst.dk • www.mst.dk  
 

Erhverv 

 

 

 

Vejledning om prøvetagning 

Prøvetagningsplan  
I forbindelse med en undersøgelse af om optaget havbundsmateriale kan tillades 

genplaceret på havet, skal der foretages analyser af materialet.  

 

Indsamlingen af prøver til dette formål skal som udgangspunkt ske i 

havnebassinet indenfor havnens dækkende værker. Hvert prøvetagningssted skal 

mærkes med et konkret nr. og henvise til et kort hvoraf det fremgår, hvor de 

enkelte prøver er udtaget. Et forslag til underopdeling af havnen, samt antallet af 

stikprøver kan med fordel fremsendes til godkendelse hos Miljøstyrelsen inden 

prøvetagningen foregår. 

 

Prøverne skal udtages af erfarne prøvetagere. Prøverne skal analyseres af et dertil 

akkrediteret laboratorium. Udgifterne hertil afholdes af havnen. Prøverne skal 

udtages med kajakrør af en længde på minimum 50 cm eller med en tilsvarende 

prøvetagningsteknik, der gør det muligt at beskrive prøvens lagdeling samt sikre, 

at prøven består af lige dele materiale for de øverste 30 cm af sedimentet.   

 

Rørene skal forsigtigt stikkes/skrues vinkelret ned i sedimentet. Det omgivende 

vand skal være klart. Der må ikke tages prøver, hvor sedimentet er ophvirvlet. Når 

prøven er taget, skal strukturen af overfladesedimentet stå uforstyrret i røret og 

være identisk med det område, hvor prøven er taget.  

 

Det observeres om der er synlige forurening med faste genstande og affald, som 

ikke hører hjemme i naturligt sediment (plastik, afskallet maling fra skibsrensning 

etc.). Dette vedlægges analysen som kommentar. 

 

Sedimentets struktur beskrives visuelt fra hver af sedimentrørene. Dvs. er det grus, 

groft/fint sand, silt/ler, kalk, eller andet. Er sedimentoverfladen fast, hård, 

flydende eller fyldt med organisk materiale. Dette vedlægges som kommentar med 

henvisning til prøvenummeret fra kortet over delprøverne. Overfladevandet 

bortdrænes, og hver delprøve homogeniseres. En mindre del af hver delprøve 

puljes prøverne til en blandingsprøve for hvert delområde. Resten af hver delprøve 

opbevares på køl til brug for eventuelle senere analyser. Blandingsprøven sendes 

til analyse for følgende parametre: 

 

Tørstof, glødetab, kornstørrelses-fordeling, TBT, PAH og metallerne: Kobber, 

Kviksølv, Nikkel, Zink, Cadmium, Arsen, Bly og Chrom. 

   

Detektionsgrænserne for de enkelte parametre fremgår af bekendtgørelse om 

kvalitetskrav til miljømålinger nr. 974 af 27/06/2018.  



Bilag 4 



Sagsnavn: 2019-1941
Lokalitet: Snekkersten Havneindløb
Udtaget: 29-10-2019
Prøvetype: Sediment 
Prøvetager: DMR/HKJ
Kunde: Dansk Miljørådgivning A/S, Kilde Allé 22, 3600 Frederikssund

Udskrevet: 12-11-2019
Version: 1
Modtaget: 30-10-2019
Analyseperiode: 30-10-2019 - 

12-11-2019
Ordrenr.: 540187

Dansk Miljørådgivning A/S
Kilde Allé 22
3600 Frederikssund
Att.: Dansk Miljørådgivning A/S
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Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret     i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT 

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 180631/19 180632/19 180633/19 180634/19

Prøve ID: A B C D
Dybde: - m u.t - m u.t - m u.t - m u.t
Kommentar *1 *1 *1 *1

Parameter Enhed Metode
Tørstofindhold 64.1 79.1 72.1 75.1 % DS 204:1980

Glødetab af total prøve 1.7 0.3 1.3 0.8 % DS 204:1980

Arsen, As 0.6 <0.5 1.3 <0.5 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Bly, Pb 2 <1 2 1 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Cadmium, Cd 0.10 0.04 0.09 0.09 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Chrom (total), Cr 1.6 0.85 0.85 0.98 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Kobber, Cu 5.1 0.5 1.5 2.2 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Kviksølv, Hg 0.03 0.02 0.03 0.02 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 16175-
1:2016

Nikkel, Ni 2 0.8 2 1 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

Zink, Zn 16 4.3 11 10 mg/kg TS DS 259:2003+DS/EN 
16170:2016

TOC 0.38 0.39 % af TS DS/EN 13137:2001

PAH'er, 9 stoffer - REFLAB 4:2008

Phenanthren 0.083 <0.010 0.032 0.034 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Anthracen 0.034 <0.010 0.014 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Fluoranthen 0.25 <0.010 0.11 0.083 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Pyren 0.22 <0.010 0.11 0.077 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Benzo(a)anthracen 0.064 <0.010 0.025 0.016 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Chrysen 0.097 <0.010 0.031 0.021 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Benz(a)pyren 0.092 <0.010 0.047 0.029 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.056 <0.010 0.028 0.017 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Benzo(ghi)perylen 0.076 <0.010 0.045 0.031 mg/kg TS REFLAB 4:2008

Sum af PAH'er 9 komp. # 0.97 i.p. 0.44 0.31 mg/kg TS REFLAB 4:2008

PCB i jord, fast m.m. - EPA 8082, mod.

PCB congen 28 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 mg/kg TS EPA 8082, mod.

PCB congen 52 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 mg/kg TS EPA 8082, mod.

PCB congen 101 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 mg/kg TS EPA 8082, mod.

PCB congen 118 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 mg/kg TS EPA 8082, mod.

PCB congen 138 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 mg/kg TS EPA 8082, mod.

PCB congen 153 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 mg/kg TS EPA 8082, mod.

PCB congen 180 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 mg/kg TS EPA 8082, mod.

PCB sum 7 stk. # <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 mg/kg TS EPA 8082, mod.

Total PCB, sum af PCB 7 stk. x 
5

# <0.035 <0.035 <0.035 <0.035 mg/kg TS Beregning

Kornstørrelsesfordeling *2 Se vedhæftet Se vedhæftet Se vedhæftet Se vedhæftet - ISO 11277:2009

Organotinforbindelser, TBT - ISO 23161:2011 GC-ICP-
SFMS

Tributyltin, TBT-Sn *3 4.13 <0.41 0.47 0.75 µg Sn/kg 
TS

ISO 23161:2011 Beregning

Tributyltin-cation *3 10.1 <1 1.14 1.83 µg/kg TS ISO 23161:2011 GC-ICP-
SFMS

Kommentar

*1 Ingen kommentar
*2 Underleverandør: ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*3 Underleverandør: ALS Scandinavia AB, SWEDAC 2030
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Ditte Therese Ekman Strecker
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Sample label: 180631/19 180632/19 180633/19 180634/19

Lab. ID: 001 002 003 004

Total weight of sample: [g] 28.49 54.83 46.20 33.18

q < 0.002 mm [%] 0.01 0.00 0.00 0.00

q 0.002-0.004 mm [%] 0.12 0.02 0.02 0.03

q 0.004-0.008 mm [%] 0.33 0.05 0.05 0.09

q 0.008-0.016 mm [%] 0.72 0.08 0.11 0.21

q 0.016-0.032 mm [%] 1.40 0.10 0.19 0.43

q 0.032-0.063 mm [%] 1.80 0.07 0.20 0.56

q < 0.063 mm [%] 4.39 0.32 0.56 1.32

q 0.063-0.125 mm [%] 27.96 10.13 8.94 26.44

q 0.125-0.250 mm [%] 61.30 85.58 38.25 68.68

q 0.250-0.500 mm [%] 4.63 3.26 12.81 2.89

q 0.500-1.000 mm [%] 0.77 0.20 2.14 0.21

q 1.000-2.000 mm [%] 0.46 0.15 0.97 0.21

q 2.000-4.000 mm [%] 0.35 0.02 1.47 0.24

q 4.000-8.000 mm [%] 0.14 0.35 3.70 0.00

q 8.000-16.000 mm [%] 0.00 0.00 1.34 0.00

q 16.00-31.50 mm [%] 0.00 0.00 29.81 0.00

q 31.50-63.00 mm [%] 0.00 0.00 0.00 0.00

q > 63.00 mm [%] 0.00 0.00 0.00 0.00

Q < 0,002 mm [%] 0.01 0.00 0.00 0.00

Q < 0.004 mm [%] 0.13 0.02 0.02 0.03

Q < 0.008 mm [%] 0.46 0.06 0.07 0.12

Q < 0.016 mm [%] 1.18 0.15 0.17 0.33

Q < 0.032 mm [%] 2.59 0.25 0.36 0.77

Q < 0.063 mm [%] 4.39 0.32 0.56 1.32

Q < 0.125 mm [%] 32.34 10.45 9.49 27.77

Q < 0.250 mm [%] 93.65 96.02 47.75 96.44

Q < 0.500 mm [%] 98.28 99.29 60.56 99.34

Q < 1.000 mm [%] 99.05 99.49 62.71 99.55

Q < 2.000 mm [%] 99.51 99.64 63.68 99.76

Q < 4.000 mm [%] 99.86 99.65 65.15 100.00

Q < 8.000 mm [%] 100.00 100.00 68.85 100.00

Q < 16.00 mm [%] 100.00 100.00 70.19 100.00

Q < 31.50 mm [%] 100.00 100.00 100.00 100.00

Q < 63.000 mm [%] 100.00 100.00 100.00 100.00

q -fraction percentage part,  Q - fraction cumulative part.

Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification:

Attachment no. 1 to the certificate of analysis for work order PR19B8407

R E S U L T S  O F  G R A I N  S I Z E  A N A L Y S I S

Test method specification: CZ_SOP_D06_07_120 Grain size analysis using the wet sieve analysis using laser 

diffraction (fraction from 2 µm to 63 mm). Fractions > 63 mm, 31.5-63 mm, 16-31.5 mm, 8-16 mm, 4-8 mm, 2-

4 mm, 1-2 mm, 0.5-1 mm, 0.25-0.50 mm, 0.125-0.25 mm and 0.063-0.125 mm were determined by wet sieving 

method, other fractions were determined from the fraction "<0.063 mm" by laser particle size analyzer using liquid 

dispersion mode.
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Attachment no. 1 to the certificate of analysis for work order PR19B8407

R E S U L T S  O F  G R A I N  S I Z E  A N A L Y S I S
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CERTIFICATE OF ANALYSIS

Work Order Issue Date: :PR19B8407 12-Nov-2019 

:: LaboratoryCustomer ALS Czech Republic, s.r.o.ALS DENMARK A/S

: :ContactContact Client ServiceModtag

:: AddressAddress Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany

190 00  Czech Republic

Bakkegardsvej 406 A

3050 Humlebaek Denmark

:: E-mailE-mail modtag@milana.dk customer.support@alsglobal.com

:: TelephoneTelephone ---- +420 226 226 228

::Project Page 1 of 3540187

:Order number ---- :Date Samples 

Received

04-Nov-2019 

:Quote number PR2012ALSSC-DK0006 

(CZ-250-11-0704)
Site : ---- :Date of test 07-Nov-2019 - 12-Nov-2019

::Sampled by client QC Level ALS CR Standard Quality Control 

Schedule

General Comments

This report shall not be reproduced except in full, without prior written approval from the laboratory.

The laboratory declares that the test results relate only to the listed samples. If the section "Sampled by" of the 

Certificate of analysis states: "Sampled by Customer" then the results relate to the sample as received.

Responsible for accuracy Testing Laboratory No. 1163

Accredited by CAI according to

CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Signatories Position

Zdeněk Jirák Environmental Business Unit 

Manager

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.eu



:Issue Date

2 of 3:Page

Work Order :

:Customer

PR19B8407

ALS DENMARK A/S

12-Nov-2019 

Analytical Results

180633/19180632/19180631/19Client sample IDSub-Matrix: SEDIMENT

Laboratory sample ID PR19B8407-001 PR19B8407-002 PR19B8407-003

[05-Nov-2019][05-Nov-2019][05-Nov-2019]Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Physical Parameters
Fraction 31.5-63 mm S-GRAINSIZ %0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Fraction 16-31.5 mm S-GRAINSIZ %0.010 29.8<0.010----<0.010 ± 2.98----

Fraction 8-16 mm S-GRAINSIZ %0.010 1.34<0.010----<0.010 ± 0.134----

Fraction 4-8 mm S-GRAINSIZ %0.010 3.700.346± 0.0140.140 ± 0.370± 0.035

Fraction 2-4 mm S-GRAINSIZ %0.010 1.470.018± 0.0350.351 ± 0.147± 0.002

Fraction 1-2 mm S-GRAINSIZ %0.010 0.9740.146± 0.0460.456 ± 0.097± 0.014

Fraction 0.5-1 mm S-GRAINSIZ %0.010 2.140.201± 0.0770.772 ± 0.214± 0.020

Fraction 0.25-0.5 mm S-GRAINSIZ %0.010 12.83.26± 0.4634.63 ± 1.28± 0.326

Fraction 0.125-0.25 mm S-GRAINSIZ %0.010 38.285.6± 6.1361.3 ± 3.82± 8.56

Fraction 0.063-0.125 mm S-GRAINSIZ %0.010 8.9410.1± 2.8028.0 ± 0.894± 1.01

Fraction 0.032-0.063 mm S-GRAINSIZ %0.010 0.2000.070± 0.1801.80 ± 0.020± 0.007

Fraction 0.016-0.032 mm S-GRAINSIZ %0.010 0.1860.098± 0.1401.40 ± 0.018± 0.010

Fraction 0.008-0.016 mm S-GRAINSIZ %0.010 0.1050.083± 0.0720.725 ± 0.010± 0.008

Fraction 0.004-0.008 mm S-GRAINSIZ %0.010 0.0480.046± 0.0330.328 ± 0.005± 0.005

Fraction 0.002-0.004 mm S-GRAINSIZ %0.010 0.0180.016± 0.0120.116 ± 0.002± 0.002

Fraction > 63 mm S-GRAINSIZ %0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Fraction < 0.002 mm S-GRAINSIZ %0.010 <0.010<0.010± 0.0010.014 --------

--------180634/19Client sample IDSub-Matrix: SEDIMENT

Laboratory sample ID PR19B8407-004 ---- ----

--------[05-Nov-2019]Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Physical Parameters
Fraction 31.5-63 mm S-GRAINSIZ %0.010 ------------<0.010 --------

Fraction 16-31.5 mm S-GRAINSIZ %0.010 ------------<0.010 --------

Fraction 8-16 mm S-GRAINSIZ %0.010 ------------<0.010 --------

Fraction 4-8 mm S-GRAINSIZ %0.010 ------------<0.010 --------

Fraction 2-4 mm S-GRAINSIZ %0.010 --------± 0.0240.241 --------

Fraction 1-2 mm S-GRAINSIZ %0.010 --------± 0.0210.211 --------

Fraction 0.5-1 mm S-GRAINSIZ %0.010 --------± 0.0210.211 --------

Fraction 0.25-0.5 mm S-GRAINSIZ %0.010 --------± 0.2892.89 --------

Fraction 0.125-0.25 mm S-GRAINSIZ %0.010 --------± 6.8768.7 --------

Fraction 0.063-0.125 mm S-GRAINSIZ %0.010 --------± 2.6426.4 --------

Fraction 0.032-0.063 mm S-GRAINSIZ %0.010 --------± 0.0560.559 --------

Fraction 0.016-0.032 mm S-GRAINSIZ %0.010 --------± 0.0430.430 --------

Fraction 0.008-0.016 mm S-GRAINSIZ %0.010 --------± 0.0210.214 --------

Fraction 0.004-0.008 mm S-GRAINSIZ %0.010 --------± 0.0090.087 --------

Fraction 0.002-0.004 mm S-GRAINSIZ %0.010 --------± 0.0030.030 --------

Fraction > 63 mm S-GRAINSIZ %0.010 ------------<0.010 --------

Fraction < 0.002 mm S-GRAINSIZ %0.010 ------------<0.010 --------

If no sampling time is provided, the sampling time will default 00:00 on the date of sampling. If no sampling date is provided, delivery date in brackets 

without a time component will be displayed instead. Measurement uncertainty is expressed as expanded measurement uncertainty with coverage 

factor k = 2, representing 95% confidence level.

Key: LOR = Limit of reporting;  MU = Measurement Uncertainty. The MU does not include sampling uncertainty.

The end of result part of the certificate of analysis

Brief Method Summaries

Analytical Methods Method Descriptions

Location of test performance: Bendlova 1687/7 Ceska Lipa  Czech Republic 470 01

CZ_SOP_D06_07_120 (CSN EN ISO 17892-4;BS ISO 11277; instructions TOM 23/1) Determination of graininess of solid 

samples by the combined method of suspension density, sieve analyses and laser diffraction and calculation of permeability 

from measured values according to USBSC.

S-GRAINSIZ
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A `*` symbol preceding any method indicates laboratory or subcontractor non-accredited test. In the case when a procedure 

belonging to an accredited method was used for non-accredited matrix, would apply that the reported results are non-accredited. 

Please refer to General Comment section on front page for information. If the report contains subcontracted analysis, those are made 

in a subcontracted laboratory outside the laboratories ALS Czech Republic, s.r.o.

The calculation methods of summation parameters are available on request in the client service.
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