Oversigt over ændringer fra Kommuneplan 2013 til
Kommuneplan 2017
Struktur
Til Kommuneplanen er føjet en fælles indledning om Storbyregion Esbjergs fælles mål og
indsatser.
Rækkefølgen på de efterfølgende kapitler er byttet rundt i forhold til 2013 således, at de
kapitler der omhandler bosætning, erhverv og natur hver især står sammen og refererer til
den strukturen der er anvendt i Kommuneplanstrategien.
Der er føjet 3 nye kapitler til Kommuneplan 2017:




Et om Klimatilpasning,
et om Sommerhuse
og et om Grønt Danmarkskort.

PLANDEL
Storbyregion Esbjerg
Kapitlet omhandler fælles indsatser vedr. bosætning, infrastruktur og turisme.
1. Bosætning
Kapitlet er opdateret i forhold til den nye planlov, Fanø Kommunes vedtagne politikker og
diverse tal og statistikker.
Kapitel 1 (Udlægning af arealer til byzoner og sommerhusområder) og kapitel 2
(Beliggenhed af forskellige områder til forskellige by – og boligformål) fra Kommuneplan
2013 er skrevet sammen til et kapitel under overskriften bosætning.
De dele af kapitel 1 der i kommuneplan 2013 omhandlede; landzone, erhverv,
feriefritidsanlæg og sommerhuse er flyttet til kapitlerne om henholdsvis Erhverv,
Sommerhuse og Ferie Fritid.
Målsætningen fra de 2 kapitler er skrevet sammen, eksempelvis er målsætningen om ”at
sikre gode dagtilbud for 0-8 årige i Sønderho”, indbefattet i målsætningen om:
”at fastholde de gode betingelser for en positiv udvikling som kulturmiljøet og byens
mange tilbud bibringer Sønderho, hvor der er et flot bymiljø, en unik natur, butiksforsyning,
dagtilbud, mødesteder for unge og ældre, erhvervsvirksomheder,
overnatningsmuligheder, museer, restaurationer samt gode busforbindelser til Nordby”.
Sidst i det nye kapitel om Bosætning bliver der beskrevet et eksisterende boligudlæg samt
4 nye boligområder som kan udlægges inden for den eksisterende byzone i Nordby:
Kallesbjergvej (ved skolen), Birkevangen, Tempo Camping og Lærkevej. Udbygning af
områderne er prioriteret med Birkevangen som 1. prioritet, 2. etape af Nørre Nytoft som 2.,
Kallesbjergvej som 3., Tempo Camping som 4. og Lærkevej som 5. prioritet.
Intention i kommuneplan 2013 om, at der skal laves en langsigtet byudviklingsplan for de
næste 50 år er slettet. I forbindelse med den politiske behandling af temaerne i forslaget til

kommuneplan 2017 blev de fremtidige muligheder for byudvikling af Nordby og Sønderho
beskrevet og kortlagt. Det blev besluttet, at der ikke udlægges perspektivområder til nye
boligområder (planer for udbygning ud over de 12 år som kommuneplanen gælder)
omkring Nordby. Herved fremgår der ikke udbygningsmuligheder af forslag til
kommuneplan 2017, hverken for Nordby eller Sønderho. Der er dog udlagt er
perspektivområde til et kommende erhvervsområde ved Sønder Nytoft.
Eksisterende muligheder for fortætning er beskrevet i redegørelsen.
Det er indskrevet i forslaget til kommuneplan 2017, at man ikke ønsker at overføre nye
arealer fra landzone til byzone i løbet af de næste 12 år.
Generelle principper for byudvikling i Nordby og Sønderho er indskrevet i redegørelsen.
Afsnittene omkring dagtilbud, lette kollektive boliger, foreninger og fritidstilbud i Sønderho
er slettet. Bestemmelserne fra klimatilpasningsplanen er ajourført og indskrevet under
retningslinjer og redegørelse.
Der er tilføjet tekst i redegørelsen om jordforurening til at underbygge retningslinjen.
Under afsnittet ”indsatser, planer og aktiviteter” er indskrevet de 4 områder fra strategien
som byrådet ved budgetforhandling (2016) valgte at prioritere:





Fastholdelse & tiltrækning af børnefamilier.
Bredt boligudbud.
Bevaring & benyttelse.
Tryghed & tilgængelighed.

Indsatsområderne i Kommuneplan 2013 er slettet for følgende emner:
A. Udlæg til boliger.
B. Landskab og byggeskik.
C. Langsigtet byudviklingsplan (muligheder gennemgået i forbindelse med
udvalgsbehandlingen af temaet bosætning).
D. De unge familier.
E. Erhvervsmuligheder.
F. Bæredygtighed.
2. Bevaring
Det er tilføjet, at de bevaringsværdige bygninger uden for de 2 kulturmiljøer i Nordby og
Sønderho optages som bevaringsværdige i kommuneplanens rammedel.
Der vedlægges et kort med bevaringsværdige bygninger samt en adresseoversigt.
Der er tilføjet et afsnit omkring det tværkommunale plansamarbejde i forhold til
bygningskulturen. Der er slettet en passus om, at den kirkelige myndighed skal høres i
forbindelse med byggesager inden for kirkeomgivelserne.
Der er tilføjet en beskrivelse af hvordan kirkerne markerer sig i byerne og det tilstødende
landskab der beskriver sårbarheden i kirkeomgivelserne. Beskrivelsen er taget fra Ribe
Amts gennemgang af Kirkeomgivelserne fra 2005.
3. Klimatilpasning
Kapitlet Klimatilpasning og Agenda 21 fra kommuneplan 2013 er blevet opdelt i 2 kapitler
et om klimatilpasning og et om Agenda 21 og bæredygtighed.

Klimatilpasningsplanen (Kommuneplantillæg nr. 2 til kommuneplan 2013) og dens
retningslinjer og redegørelse om havvand, grundvand og overfladevand er indskrevet i
kapitel 3 om klimatilpasning.
Den opgave der tidligere blev nævnt i kommuneplan 2013 vedr. forhøjelse af diget ved
lille slippe er foretaget og derfor slette i forslag til kommuneplan 2017. Nordby og Sønderho
er nu beskyttet for vandstande op til 4.40 m DVR 90.
4. Trafik
Der er tilføjet et afsnit om, at der ikke påtænkes en omfartsvej eller en ”Vestervejen 2” da
byudviklingsmulighederne er begrænsede.
5. & 6. Tekniske anlæg og VVM
Redegørelsen omkring vand, spildevandsplan og affaldsplan er opdateret.
I kommuneplan 2013 var der lagt vægt på, at kommunen vil understøtte etablering af
anlæg, der medvirker til, at kommunen bliver mere selvforsynende.
I nærværende kommuneplanperiode har der været et politisk ønske om, at man i stedet
for vil arbejde på løsninger tværkommunalt - i forhold til varme og energi (jvf. sagen om
Nordby fjernvarmes projekt om en solcellepark).
7. Støj
Ændring af støjkonsekvensområdet som blev påpeget af Esbjerg kommune i forbindelse
med vurderingen af skydebanen, kan have indvirkning på boligudlægget ved Nørre
Nytoft II.
Kapitlet afventer en tilbagemelding fra Esbjerg kommune.
8. Agenda 21 og Bæredygtighed
Kapitlet hed tidligere agenda 21 og klima og er derudover ikke ændret.
9. Erhverv
Målet fra Strategien er tilføjet.
Opdelingen af erhverv i fremstillingsvirksomhed og håndværkervirksomhed er slettet, da
der ikke findes tal opdelt på den måde i Statistikbanken. De data der er blevet anvendt i
afsnittet er taget fra” Kontur 2015” udarbejdet af Region Syddanmark som primært
beskæftiger sig med en opdeling af data i forhold til private - og offentlige erhverv og
pendlingsmuligheder.
Indsatserne:
Udviklingsplan for det lokale erhvervsliv, planlægning og byggemodning af
erhvervsgrunde, tiltag til at fremme erhvervsudviklingen, information og markedsføring,
tiltrækning og skabelse af arbejdspladser, er erstattet med de indsatser der er nævnt i
”Erhvervspolitik for Fanø Kommune 2015 – 2020” inden for områderne: Turisme,
Fødevareerhverv, Geografisk uafhængige virksomheder og Iværksætteri.
I strategien blev erhverv og turisme behandlet under et - og mange af indsatserne handler
om indsatser for turismen i ”Erhvervspolitik for Fanø Kommune 2015 – 2020”.

Udlæg af et bolig og erhvervsområde nord for Sønderho er beskrevet og udlæg af et
perspektivområde til erhverv nord for dagligvarebutikken ”Superspar” er tilføjet.
10. Detailhandel
Tallene for de samlede butiksarealer er optalt og revideret. I Nordby åbnes for, at
udvalgsvarebutikker må være op til 1000 m2 i stedet for 500 m2.
Den samlede ramme for butikker er hævet til 22.750 m2.
Der tilføjes et afsnit om at Fanø Kommune ikke vil udnytte de nye muligheder den nye
planlov åbner op for, ud over at hæve grænsen for dagligvarebutikker fra 500 til 1000 m2 i
bymidten. Udsagnet om at Sønderho har befolkningsmæssigt tilbagegang slettes.
Der er tilføjet en sætning om nethandel.
11. Sommerhuse
Kapitlet er nyt. En del af teksten er overført fra andre kapitler i Kommuneplan 2013. Der er
optalt restrummelighed og opsummeret regler omkring brug af sommerhuse i byzone,
pensionistreglen om sommerhuse og planlovens nye muligheder for at udlægge nye
sommerhusområder er beskrevet under dette kapitel.
Restrummeligheden i sommerhusområderne er optalt til ca. 115.
12. Ferie og fritid
Målsætningen fra strategien er indskrevet.
Afsnit omkring udviklingsområder er tilføjet.
Ønsket om at lave en samlet udviklingsplan for turisme er slettet.
Ønsket omkring at lave en ny planlægning for området til feriefritidsformål (LP 48) er
slettet, da den nuværende rammelokalplan netop åbner mulighed for forskellige
turistrelateret byggeri og anlæg, som ikke er muligt i den øvrige del af Kystnærhedszonen.
Indsatserne fra strategien er indskrevet.
Ønsket om ikke at tiltrække store aktivitetscentre er slettet, idet Byrådet ønsker at søge om
et forsøgsprojekt når muligheden igen åbnes.
Intentionerne omkring fokus på kulturen er flyttet fra indsats til målsætning.
13. Landbrug
Kapitlet er revideret i forhold til særligt værdifuldt landbrugsjord.
De særlige værdifulde landbrugsarealer som er beskyttet i henhold til
Naturbeskyttelseslovens §3 og Natura 2000 kortlagt som ”særligt værdifuldt landbrugsareal
med naturinteresser”.
Inden for disse områder og inden for særligt værdifuldt landbrugsareal med
grundvandsinteresser er det beskrevet, at her har landbrugsinteressen ikke 1. prioritet.
Det er tilføjet, at det ikke er muligt at udlægge større husdyrbrug samt, at en mulig
placering af biogasanlæg ikke er undersøgt.
Derudover er afsnittet udbygget med info om udviklingen i husdyrbruget, samt
jordbundsforholdene fra jordbrugsanalyserne som kan ses på Erhvervsstyrelsens
hjemmeside.
14. Naturbeskyttelsesinteresser

Kapitlet er revideret vedr. de ”Statslige naturplaner” og ”Indsatsområder, planer og
aktiviteter” i forhold til tidsplaner og frister for gennemførsel af kommunale handleplaner
og Natura-2000 planer. De planer der skulle være gennemført inden 2015 er slettet da det
ikke længere er en relevant tidsfrist, at have med i kommuneplanen.
”Fanø som Unesco verdensarv” er indskrevet som et nyt afsnit.
15. Grønt Danmarkskort
Kapitlet er nyt og indeholder temaerne; Særligt værdifuld natur, Økologiske forbindelser,
og Potentiel natur. – samt beskrivelse af Grønt Danmarkskort.
16. Skovrejsningsområder
Kapitlet har fået omformuleret en passus vedr. byrådets målsætning om bevaring af
landskab og rekreative værdier.
17. Lavbundsarealer
Kapitlet har fået tilført et nyt kort der illustrerer samtlige lavbundsarealer.
Kortet ses herunder.

18. Landskabelige værdier

Kapitlet er revideret under temaerne ”formidling” og ”Anlæg i det åbne land” i forhold til
formidling af verdensarven på Fanø. Revisionen tilsigter, at tydeliggøre byrådets ønske om
benyttelse og beskyttelse af naturen på Fanø. De to korte afsnit der er tilføjet omhandler
formidling, bedre adgang og fysik facilitering af naturoplevelser på udvalgte steder.
19. Geologiske bevaringsværdier
Kapitlet er revideret under ”Byrådets målsætning” – den tilføjede tekst lyder som følger;
Det er Byrådets målsætning:
”at landskaber med ukultiveret og naturlig formgivning eller landskaber
der bibringer beskueren en æstetisk oplevelse af udsigt og
landskabelig forståelse skal bevares så uforstyrrede som muligt. En
særlig status har kystlandskaberne og de store sammenhængende
landskaber, hvor der i dag ikke findes tekniske anlæg med væsentlig
negativ forstyrrelse af blikket.”
Kapitlet er revideret under redegørelsen i forhold til, at nævne den udpegning GEUS
har foretaget af vadehavet som havende international interesse i kommuneplanen.
20. Anvendelse af vandløb, søer og kystvande
Kapitlet er revideret i forhold til de Statslige vandområdeplaner mht. at de handleplaner
der er forældede udgår af kommuneplanen. Ligeledes er vandplanerne
konsekvenstilrettede under tids- og rækkefølgebestemmelserne.

RAMMEDELEN
Generelle bestemmelser:
 Afsnittet der beskriver forskellige typer af detailhandel er slettet, da det fremgår af
redegørelsen under detailhandel
 Afsnit omkring nyt højdesystem er slettet, da det blev indarbejdet i forrige
kommuneplan
 Afsnit omkring placering i landskabet er redigeret i forhold til kommuneplantillæg
nr. 4 og klimatilpasningsplanen
I alle rammer der indeholder bevaringsværdige bygninger er tilføjet : De bevaringsværdige
bygninger er oplistet i bilag A.

Butiksstørrelser og bruttoarealer er revideret i overensstemmelse med retningslinjerne i de
rammer det er relevant for.
Rammerne er redigeret i forhold til kommuneplantillæggene der er vedtaget i
indeværende planperiode.
Rammer med enslydende bestemmelser er lagt sammen.

Rammer med betegnelsen F for ferie og fritid har fået betegnelsen R, da ferie og
fritidsformål er kategoriseret som rekreative formål i planloven og indberettes i Plansystem
her under.
Campingpladserne
På rammerne 5.L.7, 5.L.6, 5.L.5, 5.L.4, 3.R.4, 5.L.10 og 5.L.9 (campingpladserne) tilføjes
anvendelse til kollektive ferieformer i form af hotel, motel, feriecenter således der åbnes
mulighed for at dele af campingpladserne omdannes til feriecentre.
Havnekajen i Nordby
Rammen 1.O.12 opdeles i 2 Rammer: 1.O .12 og 1O.14.
Inden for 1.O.14 åbnes mulighed for flydende hotel.
Centerområde ved Rindby
Centerområde 3.C.2 udvides til også at omfatte en del af matr. nr 224a, Rindby By,
Nordby som før lå inden for rammen 3.S.6. Ejeren ønsker området overført da området
ønskes benyttet til centerformål. Lokalplan 103 er pt. gældende for området som ønskes
overført. Lokalplanen skal aflyses før området kan benyttes til centerformål.

Der laves et nyt rammeområde 1.B.20 som erstatter en del af 1.O.8 (boligområde ved
Kallesbjergvej). Der laves et nyt rammeområde 1.B.19 som erstatter rammen 1.R.1 (Tempo
Camping). 1.B.4 udvides til at omfatte en del af 1.R.2 (Birkevangen) og en del af 1.O.8 (område
ved Lærkevej).

Den nordligste del af rammeområde 3.B.5 føres ”tilbage” til landzone ramme 5.L.1.
3.B.5 udlægges til blandet bolig og erhverv.
Rammen 2.B.3 reduceres så den del af området der i kommuneplan 2013 var udlagt som ”et
område der ved lokalplan skal overføres til byzone” tages ud af 2.R.3, da en del af området er
naturbeskyttet eng og derfor ikke kan udvikles til boligområde og da det ikke er et politisk ønske at
udlægge nyt boligområde i Sønderho.

