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Miljøministeriet 
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Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet 

Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse 
af anlæg på søterritoriet. 

Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes. 
Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63 
eller via e-mail kdi@kyst.dk. 

Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger. 

Til Kystdirektoratets notater: 

Dato for modtagelse: Journal nr.:  

Projekttype: Sagsbehandler  

A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres 

Navn 

Niels Arne Otto Laub Kiørboe matr. Venø By, Venø 2x 

Kystdirektoratet matr. Kleppen, som ikke er matrikuleret 

Adresse 

Lokalt stednavn Postnr. By 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail 

Kystdirektoratet Højbovej 1. 7620 Lemvig 

Tlf. 9963 63 63 CVR 36876115 . EAN (drift)5798000893313. EAN (anlæg)5798009812599 kdi@kyst.dk .  www.kyst.dk 
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B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende) 

Navn 

Kristian Eriksen, Jysk Energi Teknik 

Adresse 

Skivevej 120 

Lokalt stednavn Postnr. By 

7500 Holstebro 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail 

96111047 21455722 krejyskenergi.dk 

C. Offentliggørelse af oplysninger 

Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at ansøgningsmaterialet må offentliggøres på Kystdirektoratets 

hjemmeside www.kyst.dk. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger, eller 

andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort. 

Dato I Underskrift 

1'- 17-06-2022 

D.Anlæggets placering 

Adresse 
m. 

Kleppen til Venø 

Postnr. By Kommune 

7600 Struer Struer Kommune 

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse 

Kleppen ikke matrikuleret til Venø By, Venø 2x 

Kystdirektoratet. Højbovej 1. 7620 Lemvig 

Tlf. 99  63 63 63 . CVR 36876115. SAN (drift)5798000893313 . EAN (anlæg)5798009812599 kdi@kyst.dk .  www.kyst.dk 2 
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E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed 

Kan evt. uddybes i bilag 

Ny styret underboring til Venø, hvor der skal fremføres fiber, Vandledning og 10 kV elkabel. 

Fiber: Jysk Energi, Fiber ønsker at udvider deres dækning af fibernet til hele Venø. I dag er der ingen tele 

eller internetudbydere af lyslederfiber på Venø 

Vand: Det forventes, at Struer Forsyning og Venø Vandværk træffer aftale om, at Stuer Forsyning skal 

levere vand fra fastlandet til Venø. Der trækkes derfor disponibel rør til vandledning. 

I dag står Venø Vandværk for vandforsyningen på Venø. Venø Vandværk er et privat forbrugerejet 

vandværk, der blev stiftet i 1954. Vandværket leverer drikkevand til 164 forbrugere og vandet hentes op 

fra to boringer på Venø. 

El: Den eksisterende søkabelforbindelse til Venø er fra 1957. For at bevare strømforsyningssikkerheden 

på Venø vil NOE NET A/S etablere en ny søkabelforbindelse til øen. 

Det eksisterende kabel vil fortsat være tilkoblet elnettet og forbliver i drift, så det er muligt at omlægge 

elnettet i tilfælde af fejl eller eventuelle kortslutninger. 

Det nye 10 kV elkabel vil først blive trukket gennem det ene underboringsrør, når tilladelse fra 

Energistyrelsen forligger. 

Den nye forbindelse etableres ved hjælp af en styret underboring med 3x 0200 mm rør. Længden, der 

skal underbores, er Ca. 520 meter, og vil være i en dybde på ned til Ca. 30 meter. Således vil de nye rør 

blive placeret minimum 10 meter under havbundsniveau. 

Når rørene er etableret, trækkes 40 mm tomrør samt 2x14/10 mm fiber kabel gennem det ene rør. I det 

andet rør forventes der at blive trukket 90 mm vandrør og i det tredje bliver der trukket et 3x150mm2 

AL 10kV PEX-kabel, når tilladelser foreligger. 

Kort over placeringen af den nye underboring fremgår af Figur 1. 
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Figur i Placering af ny rørunderføring og det eksisterende søkobel 

Både på fastlandssiden og på Venø skal der foretages anlægsarbejde. Gravearbejder og tilslutning til den 

eksisterende vand og elforsyning. Struer Kommune er myndighed for den del af projektet, der foregår på 

land. 

Vedrørende Naturbeskyttelsesloven §3 skal anlægsperioden i følge Struer Natur og Miljø være i 

perioden 1. august til 1. marts pga. Dværgternens yngelsæson. 
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F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder 

Kan evt. uddybes i bilag 

Etableringen af den nye underboring til Venø forventes at kunne udføres inden for en periode på 4-5 

uger. Gerne med opstart senest primo januar 2023 

Først etableres tre rør ved hjælp af en styret underboring. Herefter trækkes Fiber og senere vil der være 

muligt for at trække 90 mm vandledning og 10 kV kabel igennem rørene. 

Underboring sker med særligt boregrej, som kræver etablering af arbejdspladser i begge ender af 

underboringen. 

Selve underboringen sker ved, at der bores et rørformet hul i jorden, i hvilket der placeres tre 

plastforingsrør. 

Der er tale om tre 0200 mm rør med en godstykkelse på 30 mm, som har trykklasse PN16. 

Underboringen har en længde på omkring 520 meter, og der bores ned til ca. 30 meter under 

vandoverfladen, hvilket svarer til mere end 10 meter under havbunden. 

Etableringen af den nye forbindelse foretages ved hjælp af en styret underboring fra landsiden. 

Underboringen overvåges og styres ved hjælp af Paratrack, der anvendes til at måle dybder og styre 

retningen, og der er monteret et kabel og kompas på borehovedet. En operatør vil dermed være i stand 

til at aflæse borehovedets placering, retning og dybde via computerskærm. 

Det forventes ikke, at der vil være behov for at have en båd i området i forbindelse med underboringen. 

Der vil blive anvendt boremudder (bentonit) til underboringen. Boremudder recycies i miljøvenligt 

anlæg, hvorefter det kan genanvendes. 

Overskydende sand/jord afhændes via godkendt modtager og transportør. 

Under underboringernes udførelse kan der opstå høje tryk, som potentielt kan forårsage, at 

boremudderet frigives til det omgivende miljø gennem sprækker i den overliggende jord - et såkaldt 

blow out. Der er særlig risiko for blow out, hvis jorden er porøs, jorddækningen over underboringen er 

lille, eller hvis der underbores i et område, som tidligere har været gennemgravet. Desuden stiger 

risikoen for blow outs med længden af underboringen. 

Selv om underboringen til Venø er relativt lang, så vil den blive foretaget i en stor dybde under 

havbunden, og der er desuden tale om rørledninger af begrænset diameter. For at minimere risikoen for 

blow outs vil underboringen nøje blive overvåget. Skulle der alligevel forekomme et blow out, skal 

boringen øjeblikkeligt stoppes, således at udledningen af boremudder (bentonit) begrænses til et 

minimum. 

Efter endt anlægsperiode vil terrænet ved de midlertidige arbejdsarealer blive retableret. Bortskaffelse 

af eventuel overskudsjord vil blive udført i henhold til gældende lovgivning. 

Der vil hverken i anlægs- eller driftsfasen være restriktioner i forhold til sejlads i området - ud over dem, 
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der allerede er gældende på grund af færgeforbindelsen mellem VenØ og fastlandet. 

I forbindelse med etablering af den nye forbindelse, vil der være behov for midlertidige arbejdsarealer 

både på fastlands-siden og på Venø til de maskiner, som skal foretage underboringen. Placeringen af 

arbejdsarealerne fremgår af Figur herunder. 

Arbejdsarealer t// underboring på fast/andet og Venø 

På fastlandsiden ligger arbejdsarealet på Kleppen, som ikke er matrikuleret, og dermed er 

Kystdirektoratets ansvarsområde. På Venø ligger arbejdsarealet på privatmatrikel Venø By, Venø 2x, ejet 

af Niels Arne Otto Laub KiØrboe. Den 3. juni 2022 har Jysk Energi, Teknik indgået aftale med Niels Arne 

Otto Laub Kiørboe, vedrørende arbejdsareal og fremføring af ledningssystemer på hans matrikel. Se 

bilag. 
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G. Uddybning 

Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning? 

f—  Ja 

i Nej 

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives m3 

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet: 
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H.Opfyldning 

Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet? 

EJa 

,l Nej 

Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives m3 

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet: 

I.Nødvendige bilag 

Følgende bilag skal vedlægges: 
- Søkort med indtegnet anlæg 
- Matrikelkort med indtegnet anlæg 
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg 
- Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv. 
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet 
- Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere 

Evt, andet relevant materiale: 

J. Erklæring og underskrift 

Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske 
forhold. 

Dato I Fulde navn (benyt b!okbogsta ver) Underskrift 

17-06-2022 Kristian Eriksen  

Ansøgningen sendes med post til: 
Kystdirektoratet 
Højbovej I 
Postboks 100 
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E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed. 

Ny styret underboring til Venø, hvor der skal fremføres fiber, Vandledning og 10 kV elkabel. 

Fiber: Jysk Energi, Fiber ønsker at udvider deres dækning af fibernet til hele Venø. I dag er der ingen tele 
eller internetudbydere af lyslederfiber på Venø 

Vand: Det forventes, at Struer Forsyning og Venø Vandværk træffer aftale om, at Stuer Forsyning skal 
levere vand fra fastlandet til Venø. Der trækkes derfor disponibel rør til vandledning. 

I dag står Venø Vandværk for vandforsyningen på Venø. Venø Vandværk er et privat forbrugerejet 
vandværk, der blev stiftet i 1954. Vandværket leverer drikkevand til 164 forbrugere og vandet hentes op fra 
to boringer på Venø. 

El: Den eksisterende søkabelforbindelse til Venø er fra 1957. For at bevare strømforsyningssikkerheden på 
Venø vil NOE NET A/S etablere en ny søkabelforbindelse til øen.  

Det eksisterende kabel vil fortsat være tilkoblet elnettet og forbliver i drift, så det er muligt at omlægge 
elnettet i tilfælde af fejl eller eventuelle kortslutninger.  

Det nye 10 kV elkabel vil først blive trukket gennem det ene underboringsrør, når tilladelse fra 
Energistyrelsen forligger. 

Den nye forbindelse etableres ved hjælp af en styret underboring med 3x Ø200 mm rør. Længden, der skal 
underbores, er ca. 520 meter, og vil være i en dybde på ned til ca. 30 meter. Således vil de nye rør blive 
placeret minimum 10 meter under havbundsniveau.  

Når rørene er etableret, trækkes 40 mm tomrør samt 2x14/10 mm fiber kabel gennem det ene rør. I det 
andet rør forventes der at blive trukket 90 mm vandrør og i det tredje bliver der trukket et 3x150mm2 AL 
10kV PEX-kabel, når tilladelser foreligger. 

Kort over placeringen af den nye underboring fremgår af Figur 1.  



 

Figur 1 Placering af ny rørunderføring og det eksisterende søkabel 

Både på fastlandssiden og på Venø skal der foretages anlægsarbejde. Gravearbejder og tilslutning til den 
eksisterende vand og elforsyning. Struer Kommune er myndighed for den del af projektet, der foregår på 
land.  

Vedrørende Naturbeskyttelsesloven §3 skal anlægsperioden i følge Struer Natur og Miljø være i perioden 1. 
august til 1. marts pga. Dværgternens yngelsæson. 

 

 

 



F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder 

Etableringen af den nye underboring til Venø forventes at kunne udføres inden for en periode på 4-5 uger. 
Gerne med opstart senest primo januar 2023 

Først etableres tre rør ved hjælp af en styret underboring. Herefter trækkes Fiber og senere vil der være 
muligt for at trække 90 mm vandledning og 10 kV kabel igennem rørene.  

Underboring sker med særligt boregrej, som kræver etablering af arbejdspladser i begge ender af 
underboringen.  

Selve underboringen sker ved, at der bores et rørformet hul i jorden, i hvilket der placeres tre 
plastforingsrør.  

Der er tale om tre Ø200 mm rør med en godstykkelse på 30 mm, som har trykklasse PN16.  

Underboringen har en længde på omkring 520 meter, og der bores ned til ca. 30 meter under 
vandoverfladen, hvilket svarer til mere end 10 meter under havbunden.  

 

Etableringen af den nye forbindelse foretages ved hjælp af en styret underboring fra landsiden. 
Underboringen overvåges og styres ved hjælp af Paratrack, der anvendes til at måle dybder og styre 
retningen, og der er monteret et kabel og kompas på borehovedet. En operatør vil dermed være i stand til 
at aflæse borehovedets placering, retning og dybde via computerskærm. 

Det forventes ikke, at der vil være behov for at have en båd i området i forbindelse med underboringen. 

Der vil blive anvendt boremudder (bentonit) til underboringen. Boremudder recycles i miljøvenligt anlæg, 
hvorefter det kan genanvendes.  

Overskydende sand/jord afhændes via godkendt modtager og transportør.  

Under underboringernes udførelse kan der opstå høje tryk, som potentielt kan forårsage, at boremudderet 
frigives til det omgivende miljø gennem sprækker i den overliggende jord – et såkaldt blow out. Der er 
særlig risiko for blow out, hvis jorden er porøs, jorddækningen over underboringen er lille, eller hvis der 
underbores i et område, som tidligere har været gennemgravet. Desuden stiger risikoen for blow outs med 
længden af underboringen.  

Selv om underboringen til Venø er relativt lang, så vil den blive foretaget i en stor dybde under havbunden, 
og der er desuden tale om rørledninger af begrænset diameter. For at minimere risikoen for blow outs vil 
underboringen nøje blive overvåget. Skulle der alligevel forekomme et blow out, skal boringen øjeblikkeligt 
stoppes, således at udledningen af boremudder (bentonit) begrænses til et minimum. 

Efter endt anlægsperiode vil terrænet ved de midlertidige arbejdsarealer blive retableret. Bortskaffelse af 
eventuel overskudsjord vil blive udført i henhold til gældende lovgivning.  

Der vil hverken i anlægs- eller driftsfasen være restriktioner i forhold til sejlads i området – ud over dem, 
der allerede er gældende på grund af færgeforbindelsen mellem Venø og fastlandet. 

 

 



I forbindelse med etablering af den nye forbindelse, vil der være behov for midlertidige arbejdsarealer både 
på fastlands-siden og på Venø til de maskiner, som skal foretage underboringen. Placeringen af 
arbejdsarealerne fremgår af Figur herunder.  

 

Arbejdsarealer til underboring på fastlandet og Venø 

 

På fastlandsiden ligger arbejdsarealet på Kleppen, som ikke er matrikuleret, og dermed er Kystdirektoratets 
ansvarsområde. På Venø ligger arbejdsarealet på privatmatrikel Venø By, Venø 2x, ejet af Niels Arne Otto 
Laub Kiørboe. Den 3. juni 2022 har Jysk Energi, Teknik indgået aftale med Niels Arne Otto Laub Kiørboe, 
vedrørende arbejdsareal og fremføring af ledningssystemer på hans matrikel. Se bilag. 

 














