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Danmarks Naturfredningsforenings klage til Natur og miljøklagenævnet over 

tilladelse til klapning af havbundssediment fra Kanalhavnen i Nykøbing F 

(SVANA-4102-00031)   
 
SVANA har givet Guldborgsund Kommune tilladelse til klapning af 9000 m3 oprens-
ningsmateriale fra Kanalhavn - Slotsbryggen i Nykøbing F  på klapplads Kogrund i 
Smålandsfarvandet. 

Danmarks Naturfredningsforening skal hermed påklage den meddelte tilladelse til 
NMKN med nedenstående begrundelse: 

Det fremgår af SVANAs tilladelse og det bagvedliggende notat fra Niras at nedre akti-
onsniveau er overskredet i begge bassiner for zink, cadmium, bly og kobber. Nedre 
aktionsniveau overskrides ligeledes for kviksølv i inderbassinet. 

Når analyseværdierne ligger mellem nedre og øvre aktionsgrænse jvf klapvejlednin-
gen, skal der foretages en nærmere vurdering af sedimentets egnethed til klapning. 

I den nærmere vurdering indgår ud over koncentrationsbetragtningerne, mængderne 
af de pågældende forurenende stoffer, herunder nettotilførslen til klappladsen, andre 
tilførsler til klappladsen, valg af klapplads, samt en vurdering af alternative bortskaf-
felsesmuligheder, herunder eventuelle metoder til klapning som under og efter klap-
ning kan mindske udvekslingen med havmiljøet.  

Her lever klaptilladelsen ikke op til kravene for så vidt angår en vurdering af den sam-
lede påvirkning af klappladsen. SVANA forholder sig alene til den aktuelle klapmæng-
de på 9000 m3, men slet ikke til det forhold at den aktuelle klappladser benyttes af en 
lang række andre småhavne i Smålandsfarvandet og i forbindelse med store arbejder 
ved Storstrømsbroen og Vordingborg Vesthavn.  

Sammenholdt med at vandområdet ikke opfylder god kemisk tilstand pga  miljøfarlige 
stoffer i fisk og skaldyr er det ikke acceptabelt at SVANA ikke forholder sig til den 
samlede/kumulerede tilførsel af miljøfarlige stoffer til klappladsen og dermed til far-
vandet. 
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Der må ifølge tilladelsen klappes hele året, det betyder også at oprensningen kan ske 
hele året. Niras skriver: I forbindelse med ansøgning om klaptilladelse skal man være 
opmærksom på, at Nykøbing Falster Havn har forbindelse til et Natura 2000-område 
nr. 173 ”Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor, Rødsand-
Hyllekrog” som består af Habitatområde H152 og Fuglebeskyttelsesområderne F82, 
F83, F85, F86 (Figur 4). Oprensning af havnen vil medføre sedimentspild til vandsøj-
len, som kan løbe ud i Natura 2000-området, og der skal således laves en foreløbig  
Natura 2000-konsekvensvurdering, der belyser om projektet påvirker Natura 2000-
området væsentligt. Oprensning skal ske i perioder med lav vandføring, for at undgå 
afdrift. 

Der er i tilladelsen slet ikke taget hensyn til den omtalte afdrift af materiale fra hav-
nen til N2000 område 173 i perioder med høj vandføring, ej heller ses en konsekvens-
vurdering for selve oprensningen på N2000 området. SVANA er naturligvis ikke for-
pligtet af udsagn i Niras-notatet, men de nævnte forhold omkring belysning af konse-
kvenser for og mulig minimering af skader på N2000 området finder DN er helt cen-
trale. 

Samlet set er SVANAs tilladelse mangelfuld på så centrale punkter, at sagen efter DNs 
opfattelse bør hjemvises til fornyet behandling og belysning mhp at kvalificere tilladel-
sen og dens grundlag efter gældende regler. 

 
Med venlig hilsen 
 
 
Fornavn Efternavn, stillingsbetegnelse 
xx xx xx xx, nn@dn.dk 


