
 

Bilag 3 
Krav vedrørende tilladelser til dumpning af optaget havbundsmateriale 

 

Definitioner: 
1. Klapning: dumpning af optaget havbundsmateriale, eksempelvis fra uddybning, oprensning 
og havnebygningsarbejder, samt kabel- og rørledningsarbejder på havbunden. 
2. Uddybning: forøgelse af en offentliggjort vanddybde. 
3. Oprensning: vedligeholdelse af en offentliggjort vanddybde. 
 

Forhold og hensyn, der skal vurderes i forbindelse med behandling af en ansøgning om 
tilladelse til klapning: 
 
A. Beskrivelse af klapmaterialet: 
1. Mængde og art af det materiale, hvortil der søges tilladelse til klapning. 
2. Indhold af de i bilag 2 anførte stoffer og materialer. 
3. Klapmaterialets fysiske, kemiske, biokemiske og biologiske egenskaber. 
4. Giftighed. 
5. Nedbrydelighed. 
6. Ophobning og biotransformation i biologiske materialer eller aflejringer. 
7. Kemiske og fysiske ændringer i klapmaterialet efter klapning, herunder eventuel dannelse 
af nye forbindelser. 
8. Sandsynligheden for frembringelse af afsmag eller andre forandringer, der forringer 
salgbarheden af marine ressourcer (fisk, skaldyr etc.). 
9. Generelt skal det overvejes, om der er tilstrækkelig videnskabeligt grundlag med hensyn til 
karakterisering og sammensætning af klapmaterialet til at kunne vurdere dumpningens 
påvirkning af livet i havet og over for den menneskelige sundhed. 
 
B. Beskrivelse af klapplads og klapmetode: 
1. Geografisk position, dybde og afstand fra kyst. 
2. Beliggenhed i forhold til andre områder (f.eks. EF-fuglebeskyttelsesområder, Ramsar-
områder, rekreative områder, ynglepladser, reservater, gyde-, opvækst- og fiskepladser samt 
råstofressourceområder). 
3. Beskrivelse af relevante sedimentforhold. 
4. Klapmetode og optagningsmetode. 
5. Beskrivelse af relevante vandforhold, herunder spredning (f.eks. strøm, tidevand). 
6. Tilstedeværelse og virkninger af igangværende og tidligere udledninger og klapninger i 
området (herunder ophobede virkninger). 
7. Materialet skal i fornødent omfang omfatte fyldestgørende oplysninger om årlige 
gennemsnitsværdier for og sæsonmæssige afvigelser i de i dette bilag, dette afsnit, 
omhandlede forhold. 
8. Generelt skal det overvejes, om der er tilstrækkelig videnskabeligt grundlag for en 
vurdering af følgerne af den ansøgte klapning. 
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C. Almindelige overvejelser og betingelser: 
1. Mulige indvirkninger på rekreative værdier (f.eks. forekomst af flydende eller strandet 
materiale, uklarhed, dårlig lugt, misfarvning og skumning). 
2. Mulige indvirkninger på livet i havet, vandfugle og deres fourageringsmuligheder, fiske- og 
skaldyrkulturer, fiskebestande og fiskeri, tangoptagning og -kulturer. 
3. Mulige indvirkninger på anden anvendelse af havet (f.eks. forringelse af vandets kvalitet til 
industrielle formål, herunder mineral- og råstofudvinding, undervandskorrosion af 
konstruktioner, gene for manøvrering af skibe på grund af flydende materialer, gene for 
fiskeri eller navigering på grund af ophobning af affald eller faste genstande på havbunden og 
beskyttelse af områder af særlig betydning ud fra videnskabelige eller bevaringsmæssige 
hensyn). 
4. Mulighederne for nyttiggørelse eller den praktiske tilstedeværelse af alternative 
landbaserede behandlings-, bortskaffelses- eller tilintetgørelsesmuligheder eller mulighederne 
for at gøre stoffet mindre skadeligt med hensyn til klapning, idet såvel miljømæssige som 
økonomiske konsekvenser af alternativer til dumpning skal indgå i overvejelserne. 
 

Følgende stoffer og materialer må kun forefindes i klapmateriale i uvæsentlige mængder 
og koncentrationer: 
 
1. Kviksølv og kviksølvforbindelser. 
2. Cadmium og cadmiumforbindelser. 
3. Antimon, arsen, beryllium, bly, chrom, kobber, molybdæn, nikkel, selen, tin, vanadium, 
zink og deres forbindelser, samt fosfor. 
4. Cyanider og fluorider. 
5. Organiske halogenforbindelser (f.eks. PCB, PCT, DDT m.v.) og stoffer, der kan danne 
sådanne forbindelser i det marine miljø, med undtagelse af stoffer, som er ikketoksiske eller 
hurtigt i havet omdannes til stoffer, der er biologisk uskadelige. 
6. Råolie og råolieaffald, raffinerede olieprodukter, rester, der fremkommer under raffinering 
af olie, og enhver blanding, der indeholder noget af disse stoffer. 
7. Polycycliske aromatiske carbonhydrider (PAH) og deres derivater. 
8. henoler og deres derivater. 
9. Phthalsyre og dens derivater. 
10. Svært nedbrydelige pesticider, begroningshindrende midler og kemiske stoffer til 
konservering af træ, tømmer, træmasse, cellulose, papir, huder og tekstiler og deres 
biprodukter, som ikke omfattes af pkt. 1-9. 
11. Svært nedbrydelige giftige organiske silicium-forbindelser. 
12. Overfladeaktive stoffer. 
13. Ligninstoffer. 
14. De chelatdannende stoffer EDTA og DTPA. 
15. Stoffer med skadelig virkning for smag og/eller lugt i produkter fra havet, der anvendes til 
menneskelig føde. 
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16. Stoffer, som - uanset at de er af ikke-toksisk art - kan blive skadelige på grund af de 
mængder, i hvilke de klappes, eller som i alvorlig grad vil kunne forringe rekreative værdier. 
17. Unedbrydelige plasticmaterialer og andre unedbrydelige syntetiske materialer samt andre 
materialer og stoffer, som kan flyde i havet eller forblive i suspension eller synke til bunds, og 
som kan være til alvorlig ulempe for fiskeri, søfart eller anden retmæssig udnyttelse af havet 
eller mindske dettes rekreative værdi. 
18. Beholdere, metalaffald, tjæreagtige stoffer, der kan synke til bunds, og andet omfangsrigt 
materiale, som kan frembyde alvorlige ulemper for fiskeri eller søfart. 
19. Radioaktivt affald eller andre radioaktive stoffer. 
20. Materialer i enhver tilstandsform (fast, flydende, gasformig eller levende tilstand) 
fremstillet til biologisk og kemisk krigsførelse. 
21. Stoffer, som efter klapning i havet antages at kunne være kræftfremkaldende. 


