
 

Fra: Jørgen Gammelgaard <jg@landsyd.dk>  

Sendt: 3. november 2021 14:27 

Til: Vardekommune <vardekommune@varde.dk> 

Emne: Naturcenteret - Ansøgning om tilladelse til krydsning af Henne Mølleå med styret underboring - 

matr.nr. 1e Henne By, Henne 

 

 

Hej . 

  

Jeg henvender mig på vegne af Norlys Tele Service A/S. 

  

I forbindelse med projekteret nedgravning af fiberkabler ved Henne Strand, ansøges hermed om tilladelse 

til krydsning af Henne Mølleå med styret underboring. 

Lokation for nedgravning er i matr.nr. 1e Henne By, Henne – lige nord for Hennemølleåvej 6, 6854 Henne. 

 

Jeg har vedhæftet kort, visende projekteret trace for styret underboring under Henne Mølleå, vist med lys 

blå linje, samt supplerende tekst. Ligeledes er vist projekteret trace for ny fiberkabel med rød linje, 

Beskyttet Natur Hede og Overdrev, skraveret med lys brun og lilla, samt klitfredningslinje som grøn stiplet 

linje – se A3_2000_Ansøg_Kryds_2021200404.pdf 

Ligeledes er vedhæftet udskrift fra Danmarks Miljøportal – se Danmarks Arealinformation.pdf  

  

Krydsning udføres som styret underboring. 

Øvrigt arbejdet vil blive udført med minigraver, monteret med 25 cm. skovl. 

Opgravet areal retableres løbende, med afgravet græstørv som afsluttende tildækning, så arealet henstår 

uberørt. 

Alternativt vil skydning i jorden blive anvendt, hvor det findes formålstjenligt. 

  

Der er projekteret gravestart d. 10-12-2021. 

 

Ejer af ejendommen matr.nr. 1e Henne By, Henne er AAGE V. JENSEN NATURFOND, Kampmannsgade 1, 6., 

1604 København V. 

De har givet tilladelse til nedgravning af fiberkabel, og dermed fornøden indhentning af tilladelser fra 

myndigheder – se vedhæftede svarmail SV_ Ønske om etablering af fiberkabel - matr_nr_ 1e Henne By_ 

Henne - Hennemølleåvej_ 6854 Henne.msg 

 

I forhold til klitfredningslinjen, sendes der i morgen ansøgning til Kystdirektoratet vedr. tilladelse til 

nedgravning af fiber udenfor denne. 

Ligeledes er der ansøgt om tilladelse hos Varde Kommune til nedgravning af fiberkabler i Beskyttet Natur – 

Hede og Overdrev, som også berører denne sag. 

 

Der er en fredning på arealet, men det vurderes fra vores side som værende en udsigts – og 

anvendelsesfredning. Se vedhæftede Fredning_1e Henne By_Henne.pdf 

Bemærk gule skraveringer. 

 

Min rekvirent hos Norlys Tele Service A/S er: 

Jan Kamp 

Tlf: 23437960 

Mail: jankam@norlys.dk 
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Hvis der er spørgsmål til ovenstående eller vedhæftede, så ring eller skriv endelig. 

  

Fortsat god dag. 

  

 

 

Venlig hilsen 

Jørgen Gammelgaard 
Kort- og landmålingstekniker  
Tlf. 76 96 70 84 - Mob. 61 20 13 59 

LandSyd  

Landinspektører 

  

Ådalen 13A 

DK 6600 Vejen 

Tlf. 75 36 35 22 


