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Energistyrelsen 

Amaliegade 44 

1256 København K 

Att: Hanne Christensen 

 

 

 

 

 

 

Ansøgning om tilladelse til nedlægning af elkabler på søterritoriet efter 

Elforsyningslovens §22A 

 

 

Undertegnede ansøger hermed, på vegne af Evonet A/S, i henhold til 

Elforsyningsloven (LBK nr. 1009 af 27/06/2018) om tilladelse til at:  

 

• Udføre en(1) kyst til kyst underboring under Haderslev Fjord, hvor der 

efterfølgende trækkes et 60kV kabelanlæg igennem.  

• Udføre to(2) kyst til kyst underboringer under Haderslev Fjord, hvor der 

efterfølgende trækkes et 10kV kabel gennem hver af de to underboringer. 

• Fjerne de gamle 10kV kabelanlæg samt det gamle 60kV kabelanlæg under 

Haderslev Fjord.  

 

Baggrunden for nærværende ansøgning, er at Evonet A/S er i gang med en større 

udbygning og renovering både 60kV-nettet og 10kV-nettet i og omkring Haderslev, 

som skal fremtidssikre i, og omkring, Haderslev. Disse tre kabelforbindelser under 

Haderslev Fjord, skal erstatte tre eksisterende forbindelser, som står til udskiftning.  

 

Haderslev Fjord krydses, ved alle tre krydsninger, med styret underboring fra kyst til 

kyst.  

Til 60kV kabelanlægget anvendes et 315mm rør af typen SDR 11, der bores under 

Haderslev Fjord, hvor 60kV-kabelanlægget efterfølgende trækkes igennem. 

Den kabeltype, som anvendes er oplyst til at være af typen; 3x1x630mm² PEX AL.  

Til 10kV kablerne anvendes et 200mm rør af typen SDR11.Kabeltypen er oplyst til at 

være af typen; 3x240mm² PEX AL.  

 

Såfremt de fornødne myndighedstilladelser kan opnås i tide, agtes krydsningerne 

foretaget i sommeren 2019.  

Varde, den 25. april 2019 

J.nr. 20181209\sh 
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Underboringerne udføres i sikker afstand til kystlinjen, hvor der graves et jordkar til 

opsamling af boremudder, hvorved risikoen for udslip af boremudder til overfladen er 

minimal.  

 

De eksisterende kabelanlæg, som disse nye anlæg skal erstatte, agtes fjernet, når de 

nye kabelanlæg er i fuld drift – antageligt senest ultimo 2020.  

Kablerne fjernes af entreprenører, der har den fornødne ekspertise til at fjerne 

sådanne kabler fra havbunden på den mest skånsomme måde for miljø og dyreliv. 

 

Al aktivitet på søterritoriet anmeldes til Søfartsstyrelsen, ligesom der tages de 

nødvendige forholdsregler og hensyn til sejladsen i Haderslev Fjord.  

 

Jeg har ligeledes ansøgt Kystdirektoratet om tilladelse til nedlægning af et tomrør til 

fiber, som placeres i samme rør(”rør-i-røret”) som 60kV kabelanlægget. Jeg håber I 

vil koordinere sagsbehandlingen.   

 

Måtte der være behov for yderligere materiale eller spørgsmål til projektet i 

særdeleshed, så må du endelig ringe eller skrive. 

 

Hoslagt findes:  

• Rids udvisende kabeltraceets placering. 

• Miljøkonsekvensvurdering 

• Koordinatliste 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Søren Høyer 

Landinspektør 

76 52 11 24 

27 52 16 42 

sh@landsyd.dk 

 


