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FORORD 
Klimatilpasningsplanen har til formål at beskrive de udfordringer som Fanø Kommune kan 
forvente at imødekomme på kort og mellem langt sigt, samt mulige tiltag til at mindske 
den påvirkning som udforingerne bevirker, og som ønskes indarbejdet i Fanø Kommune-
plan. Klimatilpasningsplanen er en videre bearbejdning af den oprindelige klimatilpasnings-
plan fra 2013

Klimatilpasningsplanen beskriver de udfordringer, som allerede i dag opleves som væ-
rende problematisk for Fanø. Stormene i 1981 og 1999 var så tæt på nuværende sikrings-
kote, at der sættes spørgsmålstegn ved digernes beskyttelse mod fremtidens storme. Her-
udover opleves der et stigende problem med grundvandsstanden på Fanø, som flere ste-
der i dag er tæt på eller i terræn, og, især i vinterhalvåret, giver problemer med afledning 
af nedbør, som i udstrakt grad nedsives lokalt.

I klimatilpasningsplanen gennemgås klimaforandringer, samt disses indvirkning på storm-
flod, ekstreme regnhændelser, grundvandsstand og erosion. I forlængelse af disse angives 
retningslinjer, som Fanø Kommune vil igangsætte for at imødekomme klimaforandringerne 
på Fanø.

Det er et lovkrav, at der udarbejdes en miljørapport af planforslaget, jf. miljøvurderingslo-
ven. Formålet med rapporten er at vurdere de påvirkninger af miljøet, som en realisering 
af planen vil medføre. Rapporten skal give myndighederne et godt beslutningsgrundlag, 
inden de afgør, om planen skal vedtages.

Miljørapporten sendes i offentlig høring sammen med forslag til kommuneplantillæg nr. 2 i 
perioden fra den 9. september 2022 til den 4. november 2022.

Yderligere oplysninger kan findes på Fanø Kommunes hjemmeside: www.fanoe.dk. 

Miljørapporten er udgivet af Fanø Kommune og udarbejdet af Rambøll.
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1 IKKE-TEKNISK RESUMÉ

Fanø Kommune har igangsat udarbejdelsen af en klimatilpasningsplan. I den forbindelse 
har kommunen har truffet afgørelse om, at der er pligt til at udarbejde en miljørapport for 
planforslaget.

1.1 Klimatilpasningsplan
Klimatilpasningsplanen for Fanø skal sikre, at øen er tilpasset til de klimaændringer, som 
forventes mod slutningen af dette århundrede, hvor der forventes en højere vandstand, 
øgede mængder nedbør og forhøjet risiko for oversvømmelser ved stormflod. 
Med planen foreslås en tilpasning til klimaændringerne ved at etablere nye grøfter og 
dræn til afledning af vand og højere diger til at sikre Nordby og Sønderho mod oversvøm-
melser fra havet ved stormflod. 

1.2 Miljøpåvirkninger
Det er i miljørapporten vurderet, at en vedtagelse af planen kan betyde en væsentlig på-
virkning af strandbeskyttelsen og klitfredningen på Fanø. Desuden er det vurderet, at kli-
matilpasningsplanen vil have en moderat påvirkning på udpegningsgrundlaget for frednin-
gen på det sydlige Fanø og af mulighederne for at se hen over digerne, både når det gæl-
der indblikket til Nordby og Sønderho, og når det gælder udsigten til havet og landskabet 
fra byerne. 
Der er i vurderingerne gjort en række antagelser om hvordan planen vil blive gjort til vir-
kelig uden inddragelse af beskyttede naturarealer, som har stor betydning for vurderin-
gerne af, at planens indhold ikke vil komme til at have en væsentlig påvirkning på Natura 
2000-området Vadehavet, på beskyttede naturtyper eller på beskyttede arter.

1.3 Lovgrundlag og planforhold
Klimaplanens indhold om afledning af vand kan etableres inden for den gældende planlæg-
ning. Før der kan laves nye grøfter eller dræn, skal der være givet tilladelser efter natur-
beskyttelsesloven og vandløbsloven, mens der skal være indhentet dispensation fra fred-
ningsnævnet.  
Der er i klimatilpasningsplanen ikke defineret hvor høje digerne skal være. Derfor er hø-
jere diger ikke direkte i strid med den gældende planlægning. I risikostyringsplanen for 
Nordby er der dog angivet en højere højde, end der er mulig at realisere med den gæl-
dende planlægning. Derfor forventes det at være nødvendigt at ændre i eksisterende kom-
muneplanrammer og lokalplaner, førend at der kan etableres diger med den højde, som vil 
være nødvendig. Fordi udbygningen af digerne kræver tilladelse efter kystbeskyttelseslo-
ven, er der ikke behov for tilladelser fra anden relevant lovgivning, da tilladelsen efter 
kystbeskyttelsesloven erstatter dem.
For begge tiltag gælder det at miljørapporten ikke danner et fyldestgørende grundlag for 
ansøgning om tilladelser og dispensationer, men at der skal udarbejdes konkrete projekt-
forslag, hvor der igen skal tages stilling til behovet for miljøvurderinger.

1.4 Afværgetiltag
Der er i miljørapporten foreslået, at der i forbindelse med udvidelse af eksisterende grøfter 
og vandløb skal undersøges for oddere, for ikke at påvirke deres habitat unødigt.

1.5 Overvågning
Der er i miljørapporten ikke vurderet behov for at foreslå overvågningstiltag.
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2 INDLEDNING

2.1 Baggrund for planforslaget
Fanø Kommune har igangsat et omfattende planlægningsarbejde i forbindelse med klima-
tilpasningsplanen. Arbejdet er igangsat på baggrund af, at det globale klima ændrer sig. 

Frem til midten af århundredet forventes den gennemsnitlige samlede nedbørsmængde i 
Danmark at stige med 2,9 %. I den senere tidshorisont (2071-2100) viser klimamodel-
lerne en moderat vækst i den årlige nedbørsmængde med regionale forskelle. For vinter-
månederne viser begge tidshorisonter en tendens til stigende nedbørsmængder, og i mid-
ten af århundredet (2041-2070) forventes en gennemsnitlig stigning på 7-11 %.

I forhold til havstigning forventes der generelt en øget middelvandstand omkring Danmark 
på op mod 1 meter frem mod slutningen af århundredet. Middelvandstanden varierer lo-
kalt og afhænger også af de lokale terrænændringer. For Fanø og det nordlige Vadehavs-
område vurderer DMI en middelvandstandsstigning på 58 cm inden for et usikkerhedsin-
ternval på 14-103 cm siden 2010. Ændringer i storme og stormstyrke om vinteren i Dan-
mark i fremtiden er uklar, men der forventes generelt højere stormflodsvandstande grun-
det det højere generelle havniveau. Det vurderes, at den store usikkerhed på havstignin-
gerne er den kritiske faktor for Fanø.

Stormene i 1999 og 1981 var så tæt på Fanøs nuværende sikringskote, at der sættes 
spørgsmålstegn ved digernes beskyttelse mod fremtidens storme. Herudover opleves der 
et stigende problem med grundvandsstanden på Fanø, som flere steder i dag er tæt på el-
ler i terræn, og, især i vinterhalvåret, giver problemer med afledning af nedbør, som i ud-
strakt grad nedsives lokalt. Klimaændringerne medfører altså øget fare for oversvømmelse 
fra havet, regn og kloakker.

2.2 Miljøvurdering
2.2.1 Miljøvurderingspligt
Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og pro-
grammer og konkrete projekter (VVM)1.

Klimatilpasningsplanen er omfattet af miljøvurderingslovens §8 stk. 1, fordi planen udar-
bejdes inden for området fysisk planlægning og arealanvendelse og fastlægger rammerne 
for fremtidige anlægstilladelser til et projekt, som fremgår af lovens bilag 2.  

Planen er omfattet er punkt 10 infrastrukturprojekter på bilag 2 og af følgende underpunk-
ter:

g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projek-
ter, som ikke er omfattet af bilag 1).

k) Kystanlæg til modvirkning af erosion og maritime vandbygningskonstruktioner, 
der kan ændre kystlinjerne, som f.eks. skråningsbeskyttelser, strandhøfder og di-
ger, dæmninger, moler, bølgebrydere og andre konstruktioner til beskyttelse mod 
havet bortset fra vedligeholdelse og genopførelse af sådanne anlæg.

På baggrund af afgrænsningsnotatet er det konkluderet, at planforslaget skal miljøvurde-
res for miljøemnerne biodiversitet, kulturarv og landskab, da det er vurderet, at der kan 
være en væsentlig påvirkning af miljøemnerne.

1 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr 
1976 af 27/10/2021, https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976
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Miljøvurdering af planforslaget indeholder de oplysninger, som er nævnt i miljøvurderings-
lovens §12 og bilag 4. 

2.2.2 Væsentlighedsvurdering af Natura 2000-område
Der er i forbindelse med afgrænsningsnotatet foretaget en væsentlighedsvurdering ift. 
nærliggende Natura 2000-områder, og det kan ikke udelukkes, at planen har en væsentlig 
påvirkning af et Natura 2000-område. Derfor omfatter miljørapporten en Natura 2000-
konsekvensvurdering for at afgøre, om planen er skadelig for Natura 2000-områdets ud-
pegningsgrundlag jævnfør habitatbekendtgørelsens § 62.

2.3 Miljøvurderingens faser
Miljøvurderingsprocessen kan opdeles i følgende faser:

Fase 1: Afgrænsning af miljøvurdering 
Myndigheden foretager en afgræsning af hvilke emner, som skal medtages i miljørappor-
ten, jf. kapitel 5. Afgrænsningen sendes i høring hos berørte myndigheder.

Fase 2: Miljørapporten
Fanø Kommune får udarbejdet miljørapporten, der giver en samlet beskrivelse af planfor-
slaget og dets miljøpåvirkninger. 

Fase 3: Offentlig høring
Miljørapporten offentliggøres sammen med forslag til kommuneplantillæg nr. 2 i 8 uger.

Fase 4: Beslutning
Efter den offentlige høring behandles og vurderes indsigelser og bemærkninger. Der udar-
bejdes en sammenfattende redegørelse3, som bl.a. forholder sig til høringsindlæggene. Re-
sultatet af høringen vil indgå i myndighedernes beslutning om, hvorvidt plangrundlag skal 
vedtages.

2 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse 
af visse arter, BEK nr. 926 af 27. juni 2016. 
3 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 
1225 af 25/10/2018, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447
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2.4 Læsevejledning
Miljørapporten og plandokumentet findes kun som digitale versioner, der kan hentes på 
Plansystem.dk og Fanø Kommunes hjemmeside. Miljørapporten beskriver miljøpåvirknin-
gerne fra klimatilpasningsplanen, og den indeholder følgende kapitler:

• Ikke-teknisk resume er en sammenfatning af Miljørapporten, hvor de vigtigste op-
lysninger og vurderinger er trukket frem for at give et hurtigt overblik over projektet 
og dets miljøpåvirkninger. 

• Indledning der forklarer baggrunden for planforslaget, hvorfor planforslaget er vur-
deret til at skulle miljøvurderes og en beskrivelse af faserne i miljøvurderingsproces-
sen.

• Beskrivelse af nyt planforslag giver en detaljeret beskrivelse af planen. Desuden 
beskrives udviklingen i 0-alternativet, hvor planen ikke realiseres.

• Forhold til anden planlægning beskriver den relevante lovgivning og kravene til 
planlægning i forhold til planforslaget.

• Afgrænsning af miljørapporten beskriver hvilke miljøemner, der er vurderet til at 
kunne være væsentlige for planforslaget og derfor er medtaget i vurderingen i mil-
jørapporten.

• Metode til miljøvurdering beskriver den metode, der er anvendt for at kunne fore-
tage en systematisk vurdering af de miljøpåvirkninger, som planforslaget medfører. 

• Miljøkapitlerne i kapitel 7 til 9 beskriver og vurderer de miljøpåvirkninger, som pla-
nerne vil medføre for forskellige miljøemner (f.eks. landskab, luft, vand, natur osv.).

• Sammenfatning af miljøpåvirkninger opsummerer vurderingerne af planforslagets 
miljøpåvirkninger.

• Forslag til overvågning beskriver de miljøfaktorer, der bør inddrages i et overvåg-
ningsprogram.

For at få et hurtigt overblik over miljørapportens hovedindhold kan man eventuelt nøjes 
med at læse det ikke-tekniske resumé og sammenfatningen af planens miljøpåvirkninger.

Sidst i miljørapporten findes en samlet fortegnelse over bilag og referencer. Referencerne 
fremgår også i de enkelte kapitler som fodnoter på de relevante sider. Hvor det er muligt, 
er der indsat et link til reference.
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3 BESKRIVELSE AF NYT PLANGRUNDLAG

For at kunne realisere en klimatilpasning af Fanø er klimatilpasningsplanen udarbejdet som 
et nyt tillæg til Kommuneplan 2022 for Fanø Kommune. Tillægget supplerer Fanø Kommu-
nes første klimatilpasningsplan fra 2013 og vil ved den kommende revision af Fanø Kom-
muneplan blive indarbejdet i kommuneplanen. 

Klimatilpasningsplanens hovedindhold fremgår i det nedenstående.

3.1 Kommuneplantillæggets hovedpunkter
Det er uomtvisteligt, at det globale klima fortsat bliver mere ekstremt, med højere gen-
nemsnitlig temperatur, nedbørsmængde og middelvandstand. Klimaændringerne medfører 
derfor bl.a. øget fare for oversvømmelse fra havet, regn og kloakker.

I klimatilpasningsplanens kapitler gennemgås klimaforandringer, samt disses indvirkning 
på stormflod, ekstreme regnhændelser, grundvandsstand og erosion.

Klimatilpasningsplanen har til formål at beskrive de udfordringer som Fanø Kommune kan 
forvente at imødekomme på kort og mellemlang sigt, samt mulige tiltag til at mindske den 
påvirkning som udfordringerne bevirker, og som ønskes indarbejdet i Fanø Kommuneplan. 

I klimatilpasningsplanen beskrives de udfordringer, som allerede i dag opleves som væ-
rende problematiske for Fanø. Stormene i 1981 og 1999 var så tæt på nuværende sik-
ringskote, at der sættes spørgsmålstegn ved digernes beskyttelse mod fremtidens storme. 
Klimatilpasningsplanen omfatter derfor digeforhøjelser i Sønderho og Nordby til den nød-
vendige højde for at undgå oversvømmelser ved fremtidige stormfloder.

Herudover opleves der et stigende problem med grundvandsstanden på Fanø, som flere 
steder i dag er tæt på eller i terræn, og, især i vinterhalvåret, giver problemer med afled-
ning af nedbør, som i udstrakt grad nedsives lokalt. Derfor anvises i klimatilpasningspla-
nen anbefalinger til udbygning af grøftesystemet og fordybning af enkelte eksisterende 
grøfter i Rindby Strand, Nordby og Sønderho, se Figur 7-1, Figur 7-2, Figur 7-3 og Figur 
7-4.
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Figur 3-1. Rindby Strand. Placering af grøfter i det sydlige del af området.

Figur 3-2. Nordby. Placering af nye grøfter eller dræn ved Navigationsskolen i Nordby, samt den del af 
det eksisterende grøftesystem som der skal afvandes til.
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Figur 3-3. Nordby. Placering af dræn vest for Møllestien og de nærliggende havevandingsboringer. 

Figur 3-4. Sønderho. Placering af dræn i og omkring Sønderho til afhjælpning af problemer med grund-
vand.

Det er i klimatilpasningsplanens indledende planlægningsfase vurderet, at der ikke analy-
seres nærmere på regnvandskloakkens tilstand, da denne i 2013, og i seneste spildevand-
splan er vurderet at have en tilstrækkelig kapacitet til at kunne overholde serviceniveau i 
2050. Herudover vurderes risikoen for erosion ikke at have nogen alvorlig indvirkning på 
kort og mellemlang sigt.
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Nedenfor er angivet de retningslinjer, som Fanø Kommune vil igangsætte for at imøde-
komme klimaforandringerne på Fanø. Planen omfatter ikke en detaljeret beskrivelse af alle 
tiltag, idet flere af disse planlægges i separat regi. Dog er det Fanø Kommunes håb, at 
disse medtages og vurderes løbende i den fremtidige planlægning og anvendelse.

1) Der skal udarbejdes et projektforslag for samlet stormflodssikring af hele Nordby, 
således at digerne hæves til den nødvendige kote og etableres, hvor de bedst kan 
beskytte Nordby mod ekstreme oversvømmelser, med udgangspunkt i nuvæ-
rende kystbeskyttelse i form af det nordlige- og sydlige dige.

a. Finansieringsmuligheder og udgiftsfordeling til stormflodssikring af 
Nordby skal igangsættes.

b. Myndighedsprojekt i relation til planloven og miljøbeskyttelsesloven, for 
digerne ved Nordby igangsættes. Der er særlig fokus på dialog med rele-
vante myndigheder og igangsættelse af det nødvendige myndighedsar-
bejde med udarbejdelse af Natura 2000-konsekvensvurdering m.v.  

2) Planlægningen af digeforhøjelsen omkring Sønderho skal færdiggøres inden år 
2027, således at digerne hæves til den nødvendige kote og etableres, hvor de 
bedst kan beskytte Sønderho mod ekstreme oversvømmelser, med udgangspunkt 
i nuværende kystbeskyttelse.

3) Fanø Kommune sikrer fremadrettet, at planer, kommunale visioner og strategier 
for Fanø Kommune, forholder sig til oversvømmelsesrisiko og muligheder for kli-
matilpasning, således at risiko for oversvømmelse ikke forøges.

a. Al fysisk planlægning skal vurderes i forhold til oversvømmelsesrisikoen.
b. Nye boligområder må ikke placeres under kote 4,5 DVR90.

4) Der arbejdes målrettet med metoder til involvering af borgere, virksomheder, 
grundejere og andre interessenter i oversvømmelsestruede områder, i forbindelse 
med stormflodshændelser, samt udbredelse af generel information til sommerhu-
sejere.

5) At der skabes øget tryghed i områder, der i dag kan trues af oversvømmelse, og 
det undersøges hvordan der kan etableres gode informations- og varslingssyste-
mer, og hvordan borgere får adgang til den bedste viden om, hvad de selv kan 
gøre for at sikre sig mod oversvømmelse.

6) Med fokus på forsyningssikkerhed igangsættes og fastholdes en tæt dialog med 
forsyningsselskaber. Kortlægning af kritiske installationer og funktioner og deres 
sårbarheder igangsættes, både i relation til interne systemer og samspillet imel-
lem systemer, forsyninger og aftagere.

7) Evalueringen efter oversvømmelseshændelser skal sikres og bruges efterfølgende 
hos både beredskabet og i den kommunale klimatilpasningsindsats- og kommuni-
kation.

8) Der skal udarbejdes et projektforslag for grundvandssænkning i området omkring 
Sønderho og området omkring Lodne Bjerge, ved afledning af højtstående grund-
vand via dræn eller grøfter til eksisterende regnvandskloak eller eksisterende 
grøfter/vandløb.

9) Lavt liggende områder ved Nordby skal sikres mod stigende grundvand ved afled-
ning af højtstående grundvand i dræn eller grøfter til eksisterende grøftesystemer 
i området.

10) Problemer med højtstående grundvand i området omkring Rindby/Fanø Bad, skal 
håndteres ved gennemgang af det eksisterende grøftesystem og udbygning af 
dette.

11) Der igangsættes et projekt for etablering af permanent pumpestation ved Gam-
mel Huse i Rindby, til overpumpning af bagvand.

12) Der igangsættes en konkret vurdering af hvordan bagvand i Nordby mest opti-
malt fjernes i den områder langs diget, hvor der gentagne gange opleves opstem-
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ning af vand ved høj vandstand. Det vides ikke om problemet mest optimalt løses 
med stationære bygværker, eller f.eks. ved forsat brug af lænse pumper.

13) Der foretages en konkret vurdering af hvorledes strømforsyningen til plejecente-
ret på Fanø, bedst sikres mod strømafbrydelse, enten ved indkøb af nødgenerator 
eller indgåelse af aftale om leje heraf.

3.2 Alternativer til plangrundlaget
0-alternativet beskriver den situation, hvor Klimatilpasningsplanen ikke vedtages. 0-alter-
nativet er dog ikke en beskrivelse af status quo, men en beskrivelse af den situation, der 
forventes at eksistere i midten af århundredet (2041-2070) og i slutningen af århundredet 
(2071-2100). Referenceårene er sat på baggrund af de tidshorisonter, som benyttes i 
DMI’s prognoser for hvordan det danske klima ændrer sig. Prognoserne danner grundlaget 
for forståelsen af de problematikker som tiltagene i klimatilpasningsplanen skal imøde-
komme inden de for alvor opstår. 
Planforslagets miljøpåvirkninger vurderes for samme tidshorisonter, da det er her proble-
merne med stigende grundvandsstand og stormflod forventes at forekomme.

0-alternativet er kendetegnet ved, at der i Danmark forventes: 

• En stigning i den gennemsnitlig temperatur på 1,5-2,1°C i midten af århundredet 
(2041-2070) og på 1,9-3,6°C i slutningen af århundredet (2071-2100), sammenlignet 
med temperaturen i perioden 1981-2010. 
Intervallet i temperaturstigningerne angiver variationen i scenarierne for globale ud-
ledninger af emissioner, der ligger til grund for prognoserne.

• En stigning i den gennemsnitlige samlede nedbørsmængde på 2,9% i midten af år-
hundredet (2041-2070) og en videre moderat stigning i den sene tidshorisont, med 
regionale forskelle. For vintermånederne viser begge tidshorisonter en tendens til sti-
gende nedbørsmængder, og i midten af århundredet (2041-2070) forventes en gen-
nemsnitlig stigning på 7-11 %.

• En øget middelvandstand på op mod 1 meter frem mod slutningen af århundredet 
(2071-2100). Middelvandstanden varierer lokalt og afhænger også af de lokale terræ-
nændringer. For Fanø og det nordlige Vadehavsområde vurderer DMI en middelvand-
standsstigning på 58 cm inden for et usikkerhedsinternval på 14-103 cm siden 2010.

• Ændringer i storme og stormstyrke om vinteren i Danmark i fremtiden er uklar, men 
der forventes generelt højere stormflodsvandstande grundet det højere generelle hav-
niveau. Det vurderes, at den store usikkerhed på havstigningerne er den kritiske fak-
tor for Fanø.

3.2.1 Fravalgte alternativer
Udover det behandlede 0-alternativ er der ingen fravalgte alternativer til det vurderede 
plangrundlag.
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4 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Kapitlet beskriver og vurderer forholdet til de gældende planforhold for planområdet. 

4.1 Kommuneplanen
Klimatilpasningsplanen udformes som et tillæg til den gældende kommuneplan. I det føl-
gende vurderes det, om kommuneplanforslag nr. 2 er i overensstemmelse med den gæl-
dende kommuneplan for Fanø Kommune4. Det angives, om planforslaget er i konflikt med 
konkrete overordnede mål, retningslinjer og rammeområder, som er relevante for planen. 

4.1.1 Hovedstruktur
Kommuneplanens hovedstruktur er gennemgået, og det vurderes, at kommuneplantillæg-
get er i overensstemmelse med kommuneplanens overordnede mål. 

4.1.2 Retningslinjer
Kommuneplanens retningslinjer er gennemgået, og det vurderes, at kommuneplantillæg-
get er i overensstemmelse med de retningslinjer, der er relevante for planen:

• Retningslinje 3 – Klimatilpasning
• Retningslinje 14 – Naturbeskyttelsesinteresser
• Retningslinje 15 – Grønt Danmarkskort
• Retningslinje 18 – Landskab
• Retningslinje 21 – Arealanvendelse i kystnærhedszonen

4.1.3 Rammeområder
Forslaget til kommuneplantillægget er omfattet af en række rammeområder i Kommune-
plan 2021 for Fanø Kommune. I klimatilpasningsplanen fremgår, at digerne skal hæves til 
den nødvendige kote. Det kan potentielt være i strid med flere af de eksisterende ramme-
områder. Som bedste bud på hvad den nødvendige kote kan være, fremgår der i Risi-
kostyringsplan for Nordby5, en forhøjelse af digerne til en minimumshøjde i kote 5,7 meter 
over DVR90. I det tilfælde at digerne forhøjes til denne kote, vurderes det at kræve en 
ændring af rammeområderne 1.O.10, 1.O.11 og 1.O.12, der fastsætter at intet punkt af 
stormflodssikringen må hæves til mere end 5,0 m over DVR90.

En beskrivelse af de enkelte rammeområder og behovet for ændringer fremgår af Figur 
4-1 og Tabel 4-1.

4 Fanø Kommuneplan 2021, https://dokument.plandata.dk/11_10833074_1649153089316.pdf 
5 Risikostyringsplan for Nordby, Fanø Kommune, 2021, https://www.fanoe.dk/Files/Files/H%C3%B8ringsfi-
ler/Risikostryingsplan-Nordby-Fan%C3%B8Kommune2021.pdf 

https://dokument.plandata.dk/11_10833074_1649153089316.pdf
https://www.fanoe.dk/Files/Files/H%C3%B8ringsfiler/Risikostryingsplan-Nordby-Fan%C3%B8Kommune2021.pdf
https://www.fanoe.dk/Files/Files/H%C3%B8ringsfiler/Risikostryingsplan-Nordby-Fan%C3%B8Kommune2021.pdf
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Figur 4-1 Kommuneplanrammer.

Ramme-
område

Beskrivelse Vurdering Behov for 
ændring

1.B.1 Rammeområdet er udlagt til 
boligområde. Rammeområ-
det er bebygget.

Det vurderes, at etablering 
af nye dræn ikke påvirker 
udnyttelsen og disponerin-
gen af rammeområdet.

Nej

1.B.15 Rammeområdet er udlagt til 
boligområde. Rammeområ-
det er bebygget.

Det vurderes, at nye grøfter 
eller dræn ikke påvirker ud-
nyttelsen og disponeringen 
af rammeområdet, da de 
anlægges langs eksisterende 
veje.

Nej

1.C.1, Rammeområdet er udlagt til 
bymidte. Rammeområdet er 
bebygget.

Det vurderes, at etablering 
af nye dræn ikke påvirker 
udnyttelsen og disponerin-
gen af rammeområdet.

Nej

1.C.6, 
1.C.9

Rammeområdet er udlagt til 
bycenter. Rammeområdet er 
bebygget.

Det vurderes, at etablering 
af nye dræn ikke påvirker 
udnyttelsen og disponerin-
gen af rammeområdet.

Nej

1.O.10, 
1.O.12

Rammeområdet er udlagt til 
offentlige formål – storm-
flodssikring af Nordby.

Intet punkt af stormflodssik-
ringen må hæves til mere 
end 5,0 m over DVR90.

Det vurderes, at nye grøfter 
eller dræn ikke påvirker ud-
nyttelsen og disponeringen 
af rammeområdet.

Det vurderes, at der kan 
være uoverensstemmelse 
med rammeområdet ifm. 
forhøjelse af diger.

Ja

1.O.11 Rammeområdet er udlagt til 
- havneformål, venterum, 
toilet og parkeringsarealer, 

Det vurderes, at der kan 
være uoverensstemmelse 

Ja
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Ramme-
område

Beskrivelse Vurdering Behov for 
ændring

samt stormflodssikringen af 
Nordby.

Intet punkt af stormflodssik-
ringen må hæves til mere 
end 5,0 m over DVR90.

med rammeområdet ifm. 
forhøjelse af diger.

1.O.7 Rammeområdet er udlagt til 
offentlige formål. Ramme-
området er bebygget.

Det vurderes, at nye grøfter 
eller dræn ikke påvirker ud-
nyttelsen og disponeringen 
af rammeområdet.

Nej

1.O.9 Rammeområdet er udlagt til 
offentlige formål. Ramme-
området er bebygget.

Det vurderes, at etablering 
af nye dræn ikke påvirker 
udnyttelsen og disponerin-
gen af rammeområdet.

Nej

2.C.1 Rammeområdet er udlagt til 
lokalcenter. Rammeområdet 
er bebygget.

Det vurderes, at etablering 
af nye dræn ikke påvirker 
udnyttelsen og disponerin-
gen af rammeområdet.

Nej

3.S.6 Rammeområdet er udlagt til 
sommerhusområde. Ram-
meområdet er bebygget.

Det vurderes, at nye grøfter 
eller dræn ikke påvirker ud-
nyttelsen og disponeringen 
af rammeområdet, da de 
anlægges langs eksisterende 
veje.

Nej

4.S.4 Rammeområdet er udlagt til 
sommerhusområde. Ram-
meområdet er bebygget.

Det vurderes, at nye dræn 
ikke påvirker udnyttelsen og 
disponeringen af rammeom-
rådet, da de så vidt muligt 
anlægges langs eksisterende 
veje.

Nej

5.L.1 Ingen rammebestemmelser, 
da der ingen intentioner er 
om at lokalplanlægge områ-
derne.

Nej

5.L.3 Ingen rammebestemmelser, 
da der ingen intentioner er 
om at lokalplanlægge områ-
derne.

Nej

5.L.32 Ingen rammebestemmelser, 
da der ingen intentioner er 
om at lokalplanlægge områ-
derne.

Nej

Tabel 4-1 Oversigt over rammeområder og vurdering af behovet for ændringer.

4.2 Lokalplaner
Planområdet er omfattet af en række lokalplaner. I klimatilpasningsplanen fremgår, at di-
gerne skal hæves til den nødvendige kote. Det kan potentielt være i strid med flere af de 
eksisterende lokalplaner. Som bedste bud på hvad den nødvendige kote kan være, på det 
nuværende vidensgrundlag, fremgår der i Risikostyringsplan for Nordby, fra 2021, en for-
højelse af digerne til en minimumshøjde i kote 5,7 DVR90. I det tilfælde, at digerne forhø-
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jes til denne kote, vurderes det at kræve dispensation fra lokalplan nr. 60, samt nye lokal-
planer for områderne omfattet af lokalplan nr. 24B, 24C og 41. Der vil ikke kunne opnås 
dispensation fra disse tre lokalplaner, idet formålsparagraffen angiver specifikke koter for 
højden af digerne. En forhøjelse over de i den enkelte lokalplan angivne kote højder vil 
derfor være i strid med lokalplanens principper, der jf. planlovens § 19 ikke kan dispense-
res fra.

En beskrivelse af de enkelte lokalplaner og behovet for ændringer fremgår af Figur 4-2 og 
Tabel 4-2. 

Figur 4-2 Lokalplaner.

Lokalplan 
nr.

Beskrivelse Vurdering Behov for 
ændring

246 Lokalplanen har til formål at 
skabe mulighed for etablering 
af en stormflodssikring af 
Nordby. Af formålsparagraffen 
fremgår, at intet punkt af 
bygværket hæves til mere en 
5,1 m over DNN (svarende til 
4,994 m over DVR90).

En forhøjelse af diget ved 
Nordby kan være i uover-
ensstemmelse med lokal-
planens formål, hvorfor 
det forventes at være nød-
vendigt at udarbejde en ny 
lokalplan.

Ja, ny lo-
kalplan.

24B7 Lokalplanen har til formål at 
skabe mulighed for færdiggø-
relse af stormflodssikring af 
Nordby.

Af formålsparagraffen frem-
går, at ingen dele af bygvær-
ket må hæves til mere end 

En forhøjelse af diget ved 
Nordby kan være i uover-
ensstemmelse med lokal-
planens formål, hvorfor 
det forventes at være nød-
vendigt at udarbejde en ny 
lokalplan.

Ja, ny lo-
kalplan.

6 Lokalplan nr. 24, https://dokument.plandata.dk/20_1082303_APPROVED_1249566456909.pdf 
7 Lokalplan nr. 24B, https://dokument.plandata.dk/20_1086650_APPROVED_1249565944250.pdf 

https://dokument.plandata.dk/20_1082303_APPROVED_1249566456909.pdf
https://dokument.plandata.dk/20_1086650_APPROVED_1249565944250.pdf
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Lokalplan 
nr.

Beskrivelse Vurdering Behov for 
ændring

4,6 m over DNN (svarende til 
4,494 m over DVR90).

24C8 Lokalplanen har til formål at 
skabe mulighed for færdiggø-
relse af stormflodssikring af 
Nordby og Rindby.

Af formålsparagraffen frem-
går, at ingen dele af bygvær-
ket må hæves til mere end 
4,6 m over DNN (svarende til 
4,494 m over DVR90).

En forhøjelse af diget ved 
Nordby kan være i uover-
ensstemmelse med lokal-
planens formål, hvorfor 
det forventes at være nød-
vendigt at udarbejde en ny 
lokalplan.

Ja, ny lo-
kalplan.

419 Lokalplanen har til formål at 
skabe mulighed for yderlig 
stormflodssikring af Sønderho 
by.

Af formålsparagraffen frem-
går, at ingen dele af bygvær-
ket må hæves til mere end 5 
m over DNN (svarende til 
4,894 m over DVR90).

En forhøjelse af diget ved 
Nordby kan være i uover-
ensstemmelse med lokal-
planens formål, hvorfor 
det forventes at være nød-
vendigt at udarbejde en ny 
lokalplan.

Ja, ny lo-
kalplan.

6010 Lokalplanen inddeler området 
i fire hovedområder. Delom-
råde 1b må kun anvendes til 
offentlige formål såsom 
stormflodssikring.

Ophæver dele af lokalplan 24 
og 24B.

Lokalplanen fastsætter, at in-
gen dele af diget må hæves til 
mere end 5,10 m over DNN 
(svarende til 4,994 m over 
DVR90).

En forhøjelse af diget ved 
Nordby forventes at være i 
strid med lokalplanens § 
5.1 – kystlinje og storm-
flodssikring.

En forhøjelse af diget vur-
deres at kunne realiseres 
med en dispensation fra 
bestemmelsen, da forhø-
jelsen vil være i overens-
stemmelse med planens 
principper.

Ja, dispen-
sation.

6711 Lokalplanen grænser op til lo-
kalplan 60. Lokalplanen har til 
formål at sikre ombygning og 
udvidelse af Fanø Plejehjem. 
Området må kun anvendes til 
offentlige formål.

Det vurderes, at etablering 
af dræn er i overensstem-
melse med lokalplanen.

Nej

10312 Lokalplanen fastlægger områ-
dets anvendelse til sommer-
husbebyggelse. Lokalplanen 
fastlægger bebyggelsesregu-
lerende bestemmelser om 
b.la. bebyggelsens placering, 
tagformer og materialevalg 
for at sikre sommerhusområ-
dernes kvaliteter og hensyn-

Det vurderes, at etablering 
af grøfter eller dræn er i 
overensstemmelse med lo-
kalplanen.

Nej

8 Lokalplan nr. 24C, https://dokument.plandata.dk/20_1080982_DRAFT_1228399824421.pdf 
9 Lokalplan nr. 41, https://dokument.plandata.dk/20_1073841_DRAFT_1203510907771.pdf 
10 Lokalplan nr. 60, https://dokument.plandata.dk/20_1070925_APPROVED_1229425856171.pdf 
11 Lokalplan nr. 67, https://dokument.plandata.dk/20_1070532_APPROVED_1229430059015.pdf 
12 Lokalplan nr. 103, https://dokument.plandata.dk/20_2994048_1593073132606.pdf 

https://dokument.plandata.dk/20_1080982_DRAFT_1228399824421.pdf
https://dokument.plandata.dk/20_1073841_DRAFT_1203510907771.pdf
https://dokument.plandata.dk/20_1070925_APPROVED_1229425856171.pdf
https://dokument.plandata.dk/20_1070532_APPROVED_1229430059015.pdf
https://dokument.plandata.dk/20_2994048_1593073132606.pdf
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Lokalplan 
nr.

Beskrivelse Vurdering Behov for 
ændring

tagen til landskabelige omgi-
velser.

10513 Lokalplanen inddeler området 
i 5 delområder, hvor delom-
råde 3 og 5 grænser op til lo-
kalplan nr. 60.

Delområde 3 må anvendes til 
boligformål, mens delområde 
5 må anvendes til bolig- og 
centerformål.

Eksisterende veje, stier og 
torve skal opretholdes med 
deres nuværende dimensio-
ner, tværprofil og forløb.

Det vurderes, at etablering 
af dræn er i overensstem-
melse med lokalplanen.

Nej

10614 Lokalplanens delområde 1 
grænser op til diget ved Søn-
derho.

Lokalplanen fastsætter at ek-
sisterende veje og stiers profi-
ler og forløb skal fastholdes i 
deres nuværende udformning, 
uden kantsten og med græs-
rabat.

Det vurderes, at etablering 
af dræn er i overensstem-
melse med lokalplanen.

Nej

11315 Lokalplanen fastlægger områ-
det anvendelse til offentligt 
område.

Det vurderes, at etablering 
af grøfter eller dræn er i 
overensstemmelse med lo-
kalplanen,

Nej

Tabel 4-2 Oversigt over lokalplaner og vurdering af behovet for ændringer. Koter angivet i DNN er om-
regnet til DVR90 ud fra Vejledning om højdesystemet16 (VEJ nr 2 af 10/01/2005).

4.3 Øvrige planforhold
4.3.1 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi
Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 er omfattet af den regionale udviklingsstrategi 2020-
2023 for Region Syddanmark17.

Strategien udstikker en fælles retning for at bidrage til FN’s verdensmål og indeholder b.la. 
regionale målsætninger for sunde levevilkår, rent vand og jord samt mobilitet for alle. 

Kommuneplantillægget vurderes at være i overensstemmelse med den regionale vækst- 
og udviklingsstrategi og bidrager særligt til strategisporet: grøn omstilling, klima og res-
sourcer.

13 Lokalplan nr. 105, https://dokument.plandata.dk/20_2078682_APPROVED_1370522073961.pdf 
14 Lokalplan nr. 106, https://dokument.plandata.dk/20_9576658_1578648747873.pdf 
15 Lokalplan nr. 113, https://dokument.plandata.dk/20_3004525_1442914619922.pdf 
16 Vejledning om højdesystemet, https://www.retsinformation.dk/eli/mt/2005/2 
17 Regional udviklingsstrategi 2020-2023 Fremtidens Syddanmark, https://fremtidenssyddanmark.regionsyd-
danmark.dk/wp-content/uploads/2020/05/Regional-udviklingsstrategi-2020-2023_WGAC-1.pdf 

https://dokument.plandata.dk/20_2078682_APPROVED_1370522073961.pdf
https://dokument.plandata.dk/20_9576658_1578648747873.pdf
https://dokument.plandata.dk/20_3004525_1442914619922.pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/mt/2005/2
https://fremtidenssyddanmark.regionsyddanmark.dk/wp-content/uploads/2020/05/Regional-udviklingsstrategi-2020-2023_WGAC-1.pdf
https://fremtidenssyddanmark.regionsyddanmark.dk/wp-content/uploads/2020/05/Regional-udviklingsstrategi-2020-2023_WGAC-1.pdf
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4.3.2 Vandområdeplan for Jylland og Fyn
Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 er omfattet af vandområdeplan for Jylland og Fyn18, 
der fastlægger konkrete miljømål for vandforekomster. 

Der er i vandområdeplanerne for tredje planperiode (2021-2027) ikke udpeget målsatte 
vandløb på Fanø, hvilket derfor udelukker, at planens realisering vil hindre miljømålsopfyl-
delse. Med hensyn til søer er to søer udpeget, hhv. Gåsehullerne syd for Rindby Strand og 
en sø nord for Skifterne (uden navngivning). Tilstanden i Gåsehullerne er jf. vandområde-
planerne 2021-27 vurderet til ”god økologisk tilstand”, mens tilstanden i søen nord for 
Skifterne er i ukendt tilstand på baggrund af manglende data for samtlige kvalitetselemen-
ter. Gåsehullerne vil i forbindelse med planen indgå som led i afvandingen af Rindby 
Strand med en drænledning til og fra søen. Det vurderes dog, at vandføring til og fra Gå-
sehullerne ikke vil medføre påvirkning, som kan hindre opretholdelsen af en ”samlet god 
økologisk tilstand”. Søen nord for Skifterne vurderes ikke at påvirkes som følge af planens 
realisering. Den samlede økologiske tilstand for kystvandet omkring Fanø er på baggrund 
af den moderate tilstand af fytoplankton klassificeret som værende i ”moderat økologisk 
tilstand”. Det vurderes dog ikke, at aktiviteterne i planen, herunder forhøjning af diger og 
etablering af dræn, vil påvirke miljøopfyldelsen for en samlet ”god økologiske tilstand”. 
Udledning af overfladevand vurderes efter planens realisering ikke at indeholde ændring af 
vandkvaliteten eller mængden sammenlignet med den nuværende udledning. Grundvand 
vurderes ligeledes ikke at påvirkes på baggrund af de førnævnte anlægsaktiviteter. Til-
standen af terrænnært grundvand er jf. vandområdeplanerne vurderet som værende i 
”ringe kemiske tilstand” på baggrund af manglende målopfyldelse af arsen. Tilstanden af 
dyb grundvandsforekomst er i ”god kemisk tilstand”.

Kommuneplantillægget vurderes at være i overensstemmelse med vandområdeplanen.

4.3.3 Råstofplan
Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 er omfattet af råstofplan 2020 for Region 
Syddanmark19, der danner rammerne for regionens fremtidige indvinding og forsyning med 
råstoffer. 

Kommuneplantillægget vurderes at være i overensstemmelse med Råstofplanen.

4.4 Miljøbeskyttelsesmål  
Ifølge miljøvurderingsloven skal der redegøres for de miljøbeskyttelsesmål, der er rele-
vante for planforslagene samt beskrives, hvordan der er taget hensyn til disse mål. Dan-
mark har tilsluttet sig en række internationale konventioner, som indeholder miljøbeskyt-
telsesmål. Miljøbeskyttelsesmålene er i en lang række tilfælde indarbejdet i lovgivningen 
og fremgår ofte af lovens formål. Planlægningen er udarbejdet under hensyntagen til gæl-
dende miljølovgivning.

18 Vandområdeplan 2021-2027 for Jylland og Fyn, https://mim.dk/media/226716/vandomraadeplanerne-2021-
2027.pdf 
19 Råstofplan 2020 for Region Syddanmark, https://regionsyddanmark.dk/media/anrpp1nj/r%C3%A5stofplan-
2020-for-region-syddanmark-1.pdf 

https://mim.dk/media/226716/vandomraadeplanerne-2021-2027.pdf
https://mim.dk/media/226716/vandomraadeplanerne-2021-2027.pdf
https://regionsyddanmark.dk/media/anrpp1nj/r%C3%A5stofplan-2020-for-region-syddanmark-1.pdf
https://regionsyddanmark.dk/media/anrpp1nj/r%C3%A5stofplan-2020-for-region-syddanmark-1.pdf


MILJØRAPPORT 

BIODIVERSITET | 21/52

5 AFGRÆNSNING AF MILJØRAPPORTEN

Myndigheden foretager en afgrænsning af hvilke emner miljørapporten skal indeholde 
ifølge miljøvurderingsloven § 11.

Miljørapporten afgrænses, så den kun indeholder emner, som vurderes at kunne være væ-
sentlige. Formålet med fokuseringen på væsentlige miljøemner i miljørapporten er, at den 
offentlige debat om projektet og den politiske beslutningsproces kommer til at handle om 
projektets væsentlige påvirkninger.

Afgrænsningsnotatet har været sendt til de berørte myndigheder, der omfatter følgende:
a) Transportministeriet (natur- og vildtreservater)
b) Erhvervsstyrelsen (planer)
c) Slots- og kulturstyrelsen (kulturarv)
d) Miljøstyrelsen (Natura 2000)
e) Naturstyrelsen (natur- og vildtreservater)
f) Kystdirektoratet (klitfredning, kyst- og strandbeskyttelse)
g) Fredningsnævnet (fredning)
h) Region Syddanmark (jordforurening)
i) Fanø og Esbjerg Kommune (vand, natur, landskab m.m.)
j) Fanø Vand (modtager af spildevand)
k) Syd- og Sønderjyllands Politi (befolkningen, menneskers sundhed)
l) Ribe Stift (kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser)
m) Sydvestjysk Brandvæsen (befolkning, menneskers sundhed)
n) Sydvestjyske Museer (arkæologi på land)

5.1 Høringssvar
Der er indkommet fem høringssvar til afgrænsningen, jf. nedenstående punktopstilling. De 
indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i afgrænsningen af miljørap-
porten.

1. 25. maj 2022 – Erhvervsstyrelsen:
OBR har modtaget anmodning om udtalelse i høringen.  
OBR vil afstå fra at kommentere på høringen, da OBR ikke ligger inde med den type vi-
den, der efterspørges. OBR har dermed ikke yderligere kommentarer.

2. 31. maj 2022 – Sydvestjysk Brandvæsen:
Sydvestjysk Brandvæsen har ikke yderligere kommentarer til dette.

3. 1. juni 2022 – Ribe Stift:
Ribe Stift har til vurdering anmodet Den Kongelige Bygningsinspektør om en udtalelse i 
forbindelse med Norby og Sønderho Kirker.

Arkitekt MAA, MSc., Kgl. Bygningsinspektør Gunilla M. Rønnow udtaler:

" [..] De klimatilpasningstiltag, der skønnes at kunne påvirke kirkerne på Fanø, er dels 
en forhøjelse af digerne, dels dræning og andre tiltag. som har til formål at ændre 
grundvandsstanden.

Det er vores vurdering, at en forhøjelse af digerne ikke vil have nævneværdig indfly-
delse på kirkernes visuelle omgivelser.

For så vidt angår regulering af grundvandsspejlet, skal man være opmærksom på, at 
de gamle kirkers fundering kan blive påvirket af ændringer. Det ses ofte, at ændring af 
grundvandsstanden forårsager revnedannelser i ældre bygninger, herunder kirker.”



MILJØRAPPORT 

BIODIVERSITET | 22/52

Ribe Stifts høringssvar

Ribe Stift tilslutter sig således udtalelsen fra Den Kongelige Bygningsinspektør.

Kirkerne er en væsentlig del af kulturhistorien, og mange af dem ligger som væsentlige 
kendingsmærker i landskabet. Kirkerne og deres omgivelser skal søges bevaret på en 
sådan måde, at harmonien mellem kirke og omgivelser opretholdes.

Stifterne og kommunerne skal derfor sikre indsynet til og udsynet fra kirkerne, og skal 
gennem de udpegede kirkebeskyttelsesområder bidrage til at sikre, at kirkerne bevares 
som tydelige kendingsmærker i landskabet og respekteres i den kommunale planlæg-
ning.

Ribe Stift vurderer, at klimatilpasningsplanen ikke vil have påvirkning af udsyn fra eller 
indsyn til kirken.

Ribe Stift henstiller til, at Fanø Kommune fremadrettet fortsat inddrager de kirkelige 
myndigheder i den videre og mere detaljerede planlægning.

Ribe Stift har for nuværende ingen bemærkninger til indsendte forslag og afgrænsning 
af miljørapport.

4. 8. juni 2022 – Kystdirektoratet:
Kystdirektoratet gør opmærksom på, at der ikke skal ansøges om dispensation fra klit-
fredningslinjen/strandbeskyttelseslinjen til kystbeskyttelsesforanstaltninger, idet hen-
synet til klitfredningen/strandbeskyttelsen skal inkluderes i en eventuel tilladelse efter 
kystbeskyttelsesloven, jf. lovens § 3a. Anlæg, der ikke er kystbeskyttelse, forudsætter 
dog en dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65, b, stk. 1 (lbk. nr. 1986 
af 27. oktober 2021).

Fanø Kommune skal være opmærksom på, at ændring af linjeføringen samt etablering 
af dræn til afhjælpning af grundvandsproblemer i Rindby Strand inden for klitfredet 
areal vil kræve en dispensation jf. naturbeskyttelseslovens § 8.

Kystdirektoratet har ikke yderligere bemærkninger til fremsendte høringsmateriale.

5. 8. juni 2022 – Esbjerg Kommunes Natur & Vandmiljøkontor:
Natura 2000 og bilag IV-arter
Esbjerg Kommune forventer, at der bliver udarbejdet en fyldestgørende vurdering af 
påvirkningen på Natura 2000 og bilag IV-arter, hvis hovedpunkter kommer til at 
fremgå af klimatilpasningsplanen. Dette omfatter ikke kun placeringen af diget ved 
Sønderho, men også konsekvenser af afvanding på habitatnaturtyper og levesteder på 
øen. Der planlægges bla. tiltag inden for kortlagte habitatnaturtyper og kortlagte leve-
steder for arter på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet. 

Naturbeskyttelseslovens §3
Grundvandssænkning, grøftning og dræning kan kræve dispensation fra naturbeskyt-
telseslovens §3 i de tilfælde, hvor der sker påvirkning af beskyttede naturtyper. Dette 
omfatter både anlægsarbejde, og eventuelle tilstandsændringer som følge af øget af-
vanding. Der vil i den forbindelse ligeledes skulle foretages konkrete vurderinger af på-
virkningen på Natura 2000 og bilag IV-arter. Skitsering af de påtænkte tiltag i klimatil-
pasningsplanen og en behandling af indgrebene i miljøvurderingsrapporten medfører 
ikke, at der på forhånd kan forventes dispensation til de ønskede tiltag, idet dette vil 
bero på en konkret vurdering i forbindelse med ansøgning.

Kendelsesfredninger
Der planlægges tiltag inden for kendelsesfredede områder, hvilket kan kræve dispen-
sation fra fredningsnævnet.

Vandløb og grøfter
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Alle ændringer og reguleringer i private og offentlige vandløb – herunder også grøfter 
og dræn - kræver tilladelse efter vandløbsloven. Det gælder således for:

• Ændring af åbne vandløbs dybde, bredde eller forløb
• Rørlægning af åbent vandløb
• Ændring af diameter eller placering af rør
• Etablering af nyt vandløb/rørlagt vandløb
• Udledning af vand til rørlagte vandløb eller vejgrøfter
• Etablering eller ændring af udpumpningsanlæg
• Etablering eller ændring af broer og overkørsler
• Sænkning af vandstanden i søer

De planlagte tiltag for vandløb og grøfter, der er beskrevet i klimatilpasningsplanen, 
forudsætter derfor, at der udarbejdes en nærmere projektbeskrivelse for de forskellige 
delprojekter og ansøges om tilladelse i henhold til vandløbsloven. Bemærk i øvrigt, at 
de forskellige kortudsnit i planen ikke viser alle eksisterende grøfter i områderne. Det 
er ikke på forhånd givet, at der kan opnås tilladelse til de foreslåede tiltag.

Vandrammedirektivet og lov om vandplanlægning
Ifølge lovgivningen skal myndighedernes forvaltning af vandløbsstrækninger uden kon-
kret miljømål tage hensyn til, at tilstanden i disse ikke forringes. Det forventes derfor 
indarbejdet i kommende projektforslag for vandløb og grøfter.

5.2 Miljøemner, der medtages
I miljørapporten skal medtages de miljøemner, som vurderes at have en sandsynlig væ-
sentlig indvirkning på miljøet jf. miljøvurderingslovens § 12 stk. 1. De angivne bogstave-
koder ud for miljøemnerne henviser til emnernes nummerering i afgrænsningsnotatet, og 
skal gøre det muligt at følge emnerne på tværs af afgrænsningsnotatet og miljørapporten. 
Ud fra afgrænsningsnotatet medtages følgende miljøemner i miljørapporten:

Biodiversitet (C)
• C01 Natura 2000-områder
• C02 Bilag IV-arter på land og på søterritoriet
• C03 § 3-beskyttede naturtyper, vandløb og søer
• C06 Fredning
• C08 Strandbeskyttelse
• C09 Klitfredning

Kulturarv (M)
• M02 Beskyttede diger

Landskab (N)
• N01 Visuelle forhold
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6 METODE TIL MILJØVURDERING

Vurderingerne af de potentielle miljøpåvirkninger udføres i flere trin. Der ses først på selve 
miljøforholdet og dets sårbarhed og værdi inden for planområdet. Dernæst vurderes inten-
siteten, udbredelsen og varigheden af påvirkningen fra planen. Ved at sammenstille miljø-
forholdets sårbarhed med karakteren af påvirkningen, kan man beskrive den samlede be-
tydning af miljøpåvirkningen. De forskellige trin uddybes i det følgende.

• Vurdering af sårbarhed - For at danne grundlag for vurderingen af påvirknin-
ger, foretages der indledningsvist en vurdering af sårbarheden af det pågældende 
område eller miljøforhold, der påvirkes af planen. Forskellige egenskaber anven-
des til at bestemme graden af sårbarhed, herunder bl.a. tilpasningsevne, sjæl-
denhed, værdi og skrøbelighed. Det vurderes, om sårbarheden er lav, mellem el-
ler høj. 

• Intensitet - Påvirkningen kan have ingen/ubetydelig, lille, mellem eller stor in-
tensitet bestemt ud fra, om der kan forventes mindre påvirkninger eller om nogle 
af værdierne helt eller delvist går tabt.

• Den geografiske udbredelse er også af betydning for påvirkningsgraden, og 
det undersøges derfor om påvirkningen er nærområde, lokal, regional, national 
eller grænseoverskridende. 

• Endelig beskrives påvirkningens varighed, og om denne er kort, lang eller per-
manent.

• Samlet påvirkning - Den samlede påvirkning er vurderet på grundlag af evalue-
ringen af de enkelte kriterier behandlet ovenfor. Samlet set betegnes påvirknin-
gerne enten ”ingen”, ”mindre”, ”moderat”, ”væsentlig” eller ”positiv”.

Tabel 6-1 viser kriterierne for vurdering af den samlede påvirkning.

SAMLET PÅVIRKNING

Ingen Ingen påvirkning.

Mindre Der forekommer små påvirkninger, som er lokalt afgrænsede, ukomplice-
rede og har en lille intensitet. En mindre påvirkning kan både være 
kortvarig og permanent.

Moderat Der forekommer påvirkninger, som enten har et relativt stort omfang eller 
langvarig karakter, sker med tilbagevendende hyppighed eller er relativt 
sandsynlige og måske kan give visse irreversible men helt lokale skader 
på eksempelvis bevaringsværdige kultur- eller naturelementer.

Væsentlig Der forekommer påvirkninger, som har et stort omfang og/eller langvarig 
karakter, er hyppigt forekommende eller sandsynlige, og der vil være mu-
lighed for irreversible skader i betydeligt omfang.

Positiv Der forekommer positive påvirkninger.

Tabel 6-1 Kriterier for vurdering af den samlede påvirkning.
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7 BIODIVERSITET (C)

Kapitlet beskriver påvirkningen af biodiversitet i forbindelse med vedtagelse af Fanø Kom-
munes Klimatilpasningsplan. Kapitlet udgør miljørapportens Natura 2000-konsekvensvur-
dering der skal afgøre, om planen er skadelig for Natura 2000-områdets udpegningsgrund-
lag jf. habitatbekendtgørelsens § 620.

7.1 Metode
De eksisterende forhold og planens miljøpåvirkninger er beskrevet og vurderet på bag-
grund af eksisterende data vedrørende den nuværende karakteristika for Natura 2000-om-
råde nr. N89 Vadehavet. Derudover er der indhentet data fra Danmarks Miljøportal21, na-
turbasen22, Arter.dk23, Miljøgis24 og Plandata.dk25.

Vurdering af viden og data
Det vurderes, at grundlaget for at vurdere planens påvirkninger af biodiversitet er til-
strækkeligt.

7.2 Eksisterende forhold
7.2.1 Natura 2000
Planområdet overlapper med Natura 2000-område N89 Vadehavet, herunder habitatom-
råde H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde, Ramsar-område 
RAMSAR27 Vadehavet samt fuglebeskyttelsesområderne F53 Fanø og F57 Vadehavet, Fi-
gur 7-5.

20 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse 
af visse arter, BEK nr. 926 af 27. juni 2016. 
21 Danmarks Miljøportal, Arealinformation, https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/in-
dex.html?viewer=distribution  
22 Naturbasen.dk, Licensnr: E05/2015
23 Arter, https://arter.dk/landing-page 
24 MiljøGIS, MST, https://mst.dk/service/miljoegis/ 
25 Plandata, Erhvervsstyrelsen, http://kort.plandata.dk/spatialmap 

https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution
https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution
https://arter.dk/landing-page
https://mst.dk/service/miljoegis/
http://kort.plandata.dk/spatialmap
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Figur 7-1. Natura 2000-områder omkring Fanø. Skraveringen udgør Natura 2000-område N89, og de 
røde markeringer viser Nordby og Sønderho der indgår i planen.

Natura 2000-området er udpeget på baggrund af Vadehavet og de omkringliggende natur-
områder og vandflader. Vadehavet er et næringsrigt og lavvandet vådområde, der er me-
get tidevandspåvirket, og derved indeholder mange unikke økosystemer. Med dets store 
tidevandsforskelle, er Vadehavet et af de vigtigste vådområder for vandfugle, der benytter 
den østatlantiske trækrute og har endvidere betydning som levested for havpattedyr som 
sæler og marsvin, laksefisken snæbel og flere arter af lampretter.

Delområde H78 omfatter en række udpegede terrestriske og marine naturtyper og arter, 
se Figur 7-6, mens delområde F53 og F57 omfatter en række udpegede yngle- og træk-
fugle, se Figur 7-7 og Figur 7-8.

Habitatområdet omfatter blandt andet habitatnaturtypen strandeng (1330), der ligger på 
ydersiden af digerne ved Sønderho og Nordby, nær projektområdet. Strandenge dannes 
langs mere beskyttede kyster, hvor vind- og bølgeenergien er reduceret på grund af en la-
vere vanddybde og læ. De er præget af salttolerante græsser og urter, typisk betinget af 
tidvise oversvømmelser med saltvand.  
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Figur 7-2. Udpegningsgrundland for H78.

Figur 7-3. Udpegningsgrundlag for F53.
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Figur 7-4. Udpegningsgrundlag for F57.

I fuglebeskyttelsesområde F53 har følgende arter på udpegningsgrundaget alle stabile be-
stande; rørdrum, rørhøg, klyde, hvidbrystet præstekrave, natravn, blåhals og dværgterne. 
Havterne har en lille, men stabil, bestand. Sandterne og almindelig ryle er ikke truffet yng-
lende i fuglebeskyttelsesområdet i de seneste 10 år. Syv af trækfuglearterne vurderes at 
have stabile forekomster, mens lysbuget knortegås stort set ikke er registreret i forbin-
delse med optællingerne i fuglebeskyttelsesområdet26.

I fuglebeskyttelsesområde F57 har fjordterne, havterne, dværgterne og klyde alle store, 
men stærkt fluktuerende bestande i området. Blåhals har en lille, men stabil bestand. Mo-
sehornugle og hvidbrystet præstekrave yngler uregelmæssigt i fuglebeskyttelsesområdet. 
Stort set alle 31 trækfuglearter vurderes at have stabile, omend fluktuerende, forekomster 
i fuglebeskyttelsesområdet8.

Flere af fuglene på udpegningsgrundlagene herunder strandskade27, almindelig ryle28, 
sandterne29, spidsand30, skeand31, klyde32, strandskade33 og mosehornugle34 yngler eller ra-
ster på strandengene umiddelbart i kanten af planområdet.

7.2.2 § 3-beskyttede naturtyper
Planområdet omfatter Sønderho og Nordby. Fælles for begge byer er, at der på østsiden af 
digerne (ud mod vandet) findes § 3-beskyttet strandeng. Ved Sønderho er der strandeng 

26 Basisanalyse 2022-2027, https://mst.dk/media/235615/n89-vadehavet-revideret-basisanalyse-2022-27.pdf 
27 Dansk Ornitologisk Forening, Strandskade https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=04500 
28 Dansk Ornitologisk Forening, Almindelig ryle https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=05120 
29 Dansk Ornitologisk Forening, Sandterne https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=06050 
30 Dansk Ornitologisk Forening, Spidsand https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=01890 
31 Dansk Ornitologisk Forening, Skeand https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=01940 
32 Dansk Ornitologisk Forening, Klyde https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=04560 
33 Dansk Ornitologisk Forening, Strandskade https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=04500 
34 Dansk Ornitologisk Forening, Mosehornugle https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=07680 

https://mst.dk/media/235615/n89-vadehavet-revideret-basisanalyse-2022-27.pdf
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=04500
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=05120
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=06050
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=01890
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=01940
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=04560
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=04500
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=07680


MILJØRAPPORT 

BIODIVERSITET | 29/52

øst for digerne, og store hedeområder syd for byen, se Figur 7-5. Planområdet kan mulig-
vis omfatte strandengen, da digerne, der skal forhøjes, ligger umiddelbart ud til dette 
areal. Ifølge seneste kommunale besigtigelse fra 201535 er den nordlige del af strandengen 
ugræsset rørskov, det sydøstlige areal er lavtliggende og ugræsset strandeng domineret af 
alm. vadegræs, strandgåsefod, stilkløs kilebæger og en del kveller.

Figur 7-5. Beskyttet natur omkring Sønderho. Øst for diget er strandeng (blå) og syd for byen findes 
store hedearealer (lilla). Derudover er nogle af drænene i byen blevet beskyttede vandløb, det ses i 
byen og på strandengen (blå streg).

Ved Nordby forekommer strandengen op til starten på havneområdet, se Figur 7-6. Stran-
dengen er ifølge den seneste kommunale besigtigelse36 primært lav klitvegetation. Gene-
relt er de lavtliggende strandenge relativt upåvirkede med en naturlig strandengsvegeta-
tion domineret af rød svingel, harril og kryb-hvene.

35 § 3-besigtigelse, Fanø Kommune, 2015, https://naturereport.miljoeportal.dk/745584 
36 § 3-besigtigelse, Fanø Kommune, 2014, https://naturereport.miljoeportal.dk/730601 

https://naturereport.miljoeportal.dk/745584
https://naturereport.miljoeportal.dk/730601
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Figur 7-6. Beskyttet natur omkring Nordby. Øst for diget er strandeng (blå) og vest for byen findes he-
dearealer (lilla). Derudover er nogle af drænene i byen blevet beskyttede vandløb, det ses i byen og på 
strandengen (blå streg).

7.2.3 Bilag IV-arter
Inden for eller i forholdsvis kort afstand til planområdet er det vurderet, at der kan fore-
komme bilag IV-arter. Bilag IV-arterne marsvin og snæbel kan forekomme inden for eller i 
nærhed af planområdet. Den marine påvirkning fra planen vil være øget udledning af 
regnvand fra dræn. Marsvinet lever i salte og brakke havområder, hvor der er tilstrække-
lige føderessourcer af især fisk. Parringsperioden finder sted i juli til august måned37.
Snæblen lever og opvokser i Vadehavet, men om efteråret vandrer den op i større vandløb 
for at gyde. Arten er set gyde i de nedre og mellemste dele af vandløbene, som regel hvor 
bundbredden er 5-6 meter eller mere.38 

Der er registreret spidssnudet frø, strandtudse og odder nær projektområdet. 
Spidssnudet frø findes i næsten hele Danmark med undtagelse af Bornholm og nogle min-
dre øer som Rømø, Anholt, Endelave, Ærø og Saltholm. Spidssnudet frø yngler i vandhuller 
og opholder sig uden for ynglesæsonen nær vandhullerne på omkringliggende naturområ-
der39. 

Strandtudse yngler fortrinsvist i søer uden bevoksning eller søer, der udtørrer om somme-
ren. Den yngler i vandhuller, hvor haletudserne kun er udsat for få rovdyr og helst ingen 
konkurrenter i form af haletudser fra andre frøer og tudser40. Odderen lever i tilknytning til 
både stillestående og rindende vand, salt- og ferskvand. Uforstyrrede vandløb, søer, mo-
ser og fjordområder, med gode skjulmuligheder i form af vegetation, er oplagte leveste-

37 Marsvin, MST, https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/marsvin/ 
38 Snæbel, MST, https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/fisk/snaebel/ 
39 Spidssnudet frø, MST, https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/padder/spidssnudet-froe/ 
40 Strandtudse, MST, https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/padder/strandtudse/ 

https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/marsvin/
https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/fisk/snaebel/
https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/padder/spidssnudet-froe/
https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/padder/strandtudse/
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der. Da odderen er nataktiv, opholder den sig om dagen i en hule i brinken, under trærød-
der eller under buske41. 

Ingen af arterne er registreret omkring digerne, men odder findes i de beskyttede vandløb 
i tilknytning til de nuværende drængrøfter. 

7.2.4 Fredning
Et større område på den sydlige del af Fanø er omfattet af fredningen vedrørende Fanø 
Syd42. Fredningen har, ifølge fredningsnævnets afgørelse, til formål at fastholde et samlet 
naturområde af national betydning, herunder at bevare og beskytte de rigt variere land-
skabsformer, disses vegetationstyper og det dertil knyttede dyre- og planteliv, samt at 
muliggøre pleje af arealerne. Hele fredningen ligger i landzone, hvor størstedelen af områ-
det ligger udyrket hen og store dele er omfattet af naturbeskyttelseslovens beskyttelse af 
henholdsvis moser, heder og strandenge.

Figur 7-7. Fredningen af arealer på det sydlige Fanø er vist med en blå skravering. 

7.2.5 Strandbeskyttelse og klitfredning
Arealerne omkring Nordby og Sønderho, er delvist omfattet af strandbeskyttelseslinjen. 
Strandbeskyttelseslinjen omfatter strandbredden og arealet op til 300 meter bag strand-
bredden - i sommerhusområder dog kun 100 meter eller mindre. Strandbeskyttede arealer 
er forbudszoner, hvor der som hovedregel ikke må foretages ændringer af den eksiste-
rende tilstand43. 

41 Odder, MST, https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/odder/ 
42 Fredningsnævnet, Fanø Syd, Afgørelser – Reg. nr. 02987.01, https://www2.blst.dk/nfr/02987.01.pdf 
43 Kystdirektoratet, Strandbeskyttelseslinjen, https://kyst.dk/strand-og-klit/strandbeskyttelse/ 

https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/odder/
https://www2.blst.dk/nfr/02987.01.pdf
https://kyst.dk/strand-og-klit/strandbeskyttelse/
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Figur 7-8. Klitfredning og strandbeskyttelse på det nordlige Fanø.

Figur 7-9. Klitfredning og strandbeskyttelse på det sydlige Fanø.

Arealerne omkring Rindby Strand er omfattet af klitfredning. Klitfredningslinjen ligger i det 
åbne landskab typisk 300 meter fra kysten og bebyggede områder 100 meter eller mindre 
fra kysten. Klitfredede område findes næsten udelukkende langs Jyllands kyster mod Ska-
gerrak og Vesterhavet. Klitfredningslinjen varetager i vidt omfang samme hensyn som 
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strandbeskyttelseslinjen, men klitfredningen har yderligere til formål at bekæmpe og fore-
bygge sandflugt44.

7.3 0-alternativ
0-alternativet beskriver situationen i midten (2041-2070) og i slutningen (2071-2100) af 
århundredet, når projektet ikke realiseres. Hvis det er tilfældet, forventes miljøforholdene i 
og omkring planområdet at være væsentligt påvirket af oversvømmelser fra stormfloder, 
som opstår ved sammenfald mellem en række meteorologiske og hydrologiske fænome-
ner, der med prognoserne fastslås at ville opstå hyppigere i midten og i slutningen af år-
hundredet.

7.4 Vurdering af påvirkninger
Vedtagelse af klimatilpasningsplanen kan påvirke forhold omkring Natura 2000-områder, 
bilag IV-arter, § 3-beskyttede naturtyper, fredning, strandbeskyttelses- og klitfrednings-
linjen under miljøemnet biodiversitet.

7.4.1 Påvirkning af Natura 2000-områder
I klimatilpasningsplanen er det ikke fastlagt, hvordan eller hvor meget digerne skal forhø-
jes. Det er en forudsætning for denne vurdering, at der ikke inddrages habitatnatur ved 
realisering af planen, og at grøfter inden for Natura 2000-området ikke udvides. 
Forhøjelse af diger omkring Nordby og Sønderho påvirker dermed ikke habitatnaturtypen 
strandeng (1330), der ligger nær planområdet. 

Arter på udpegningsgrundlaget kan påvirkes indirekte ved forstyrrelse. Blåhals yngler i 
marskområdet ved en kombination af urtevegetation, kratbevoksning og mere åbne områ-
der. Herhjemme finder man især arten ved drængrøfter i marsken45. Ifølge klimatilpas-
ningsplanen skal der ske en udvidelse af udvalgte eksisterende grøfter og dræn og dette 
kan medføre en påvirkning på blåhals. Det er en forudsætning, at der ikke udvides grøfter 
inden for Natura 2000-området. 

Natura 2000-områderne kan påvirkes ved forstyrrelse i forbindelse med gennemførelse af 
klimatilpasningsplanen. Alt efter hvordan diget tænkes forhøjet kan der forekomme for-
skellig grad af forstyrrelse. Ved begge byer løber en vej på den vestlige side af diget. 
Vejen skaber i forvejen en vis forstyrrelse for fugle på udpegningsgrundlaget, så de vil 
sandsynligvis ikke opholde sig nær diget i forbindelse med yngle og rasteadfærd. Det an-
tages, at der i forbindelse med realisering af planen ikke foretages meget støjende an-
lægsarbejde, fx spuns.

Sårbarheden af Natura 2000-området er høj, men intensiteten er lav da der ikke foretages 
anlægsarbejde eller støjende aktiviteter inden for habitatnaturtyper. Natura 2000-områ-
derne omkring Fanø har regional udbredelse og varigheden af påvirkningerne vil være per-
manent. Da områderne ikke berøres af aktiviteterne i planen, vurderes det samlet at reali-
sering af Fanø Kommunes klimatilpasningsplan ikke vil medføre nogen påvirkning på ud-
pegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

44 Kystdirektoratet, Klitfredningslinjen, https://kyst.dk/strand-og-klit/klitfredning/ 
45 Dansk Ornitologisk Forening, Blåhals, https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=11060 

https://kyst.dk/strand-og-klit/klitfredning/
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=11060
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7.4.2 Påvirkning af bilag IV-arter 
Det er vurderet, at Fanø Kommunes Klimatilpasningsplan ikke påvirker muligheden for op-
retholdelse af den økologiske funktionalitet af yngle og rastesteder for marsvin og snæbel, 
da planområdet ikke overlapper med områder hvor arterne lever. 

Spidssnudet frø og strandtudse er registreret nær projektområdet, men klimatilpasnings-
planen omfatter ikke disse arters levesteder, da de primært er knyttet til søer udenfor pla-
nområdet. Der er desuden registreret odder nær planområdet. 
Odder er meget påvirkelig for forstyrrelser ved gennemførelse af planen, hvis man påvir-
ker nogle af de eksisterende vandløb. Hvis planen omfatter de vandløb odder lever i, eller 
den øgede dræning i Nordby og Sønderho påvirker de hydrauliske forhold i eksisterende 
vandløb kan artens økologiske funktionalitet blive påvirket af gennemførelse af Klimatil-
pasningsplanen. Hvis der skal foretages udbygning eller ændring af eksisterende grøfter i 
vandløbssystemet, skal der foretages en eftersøgning efter odder, og der skal iværksættes 
afværgetiltag, der skal sikre, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af yngle- og raste-
steder for odder, og at artens økologiske funktionalitet ikke påvirkes. 

Samlet set vurderes sårbarheden af bilag IV-arter til at være høj. Intensiteten af påvirk-
ningen er lav, da der skal foretages yderligere undersøgelser af odder inden planen reali-
seres. Påvirkningen er lokal i udbredelse og permanent i varighed. Den samlede påvirkning 
på bilag IV-arter vurderes derfor til at være ubetydelig. 

7.4.3 Påvirkning af § 3-beskyttede naturtyper
Som nævnt under afsnit 7.4.1 er der strandenge på østsiden af digerne, der foruden at 
være habitatnatur er beskyttede under naturbeskyttelseslovens § 3. Beskyttelsen betyder, 
at der ikke må foretages ændringer i områdernes naturtilstand. Såfremt klimatilpasnings-
planen fører til en arealinddragelse eller indirekte påvirkning i forbindelse med omlægning 
af dræn i de § 3-beskyttede strandenge og vandløb (grøfter) skal der ansøges om dispen-
sation jf. naturbeskyttelseslovens §65 stk. 2.

Sårbarheden af de § 3-beskyttede naturområder er høj, men intensiteten er lav, da det 
forudsættes, at der ikke påvirkes § 3-beskyttet natur i forbindelse med gennemførelse af 
planen. Udbredelsen er lokal og varigheden er permanent. Den samlede vurdering er, at 
der derfor ikke vil ske en påvirkning på de § 3-beskyttede naturtyper.

7.4.4 Påvirkning af fredning
Med klimatilpasningsplanen planlægges der for tiltag inden for det fredede område Fanø 
Syd, hvilket kan kræve dispensation fra fredningsnævnet. Af fredningen fremgår det at 
store dele af landskabet stadig er under udvikling og derfor sårbart over for indgreb. End-
videre har dele af området stor betydning som rasteplads for mange arter af vadefugle. 
Fredningens formål om at sikre opretholdelsen af et varieret naturområde med heder, 
strandenge, klitter, kær og moser og det deraf følgende dyre- og planteliv, vurderes at be-
tyde at området har en sjælden sammensætning af naturtyper. Dette, i tillæg til at områ-
det har en stor værdi for vadefuglene og en skrøbelighed over for indgreb, betyder at sår-
barheden af fredningen samlet vurderes at være høj.

Både påvirkningen ved etableringen af højere diger og nye grøfter eller dræn vurderes til 
at have en geografisk udbredelse, der begrænser sig til nærområdet. Varigheden af æn-
dringerne vil være permanente. 

Den planmæssige karakter af planforslaget betyder, at der ikke er et konkret fastlagt pro-
jekt for omfanget af digeforhøjelserne og en variation i de mulige løsninger med etablering 
af grøfter og/eller dræn. Det gør intensiteten af miljøpåvirkningen svær at vurdere. Der er 
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dog tale om påvirkninger i meget små områder ud af den samlede fredning på ca. 1200 
ha, hvorfor intensiteten vurderes af være mellem.

Samlet vurderes påvirkningen af fredningen af være moderat, da den har en høj sårbarhed 
med permanente ændringer, men begrænset til nærområdet og på små arealer ud af den 
samlede fredning.

Digeforhøjelser omkring Sønderho kan potentielt komme til at være i konflikt med frednin-
gens § 3, der forbyder terrænændringer, men fordi de opføres som kystbeskyttelsesforan-
staltninger skal der først meddeles tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 3. I overens-
stemmelse med kystbeskyttelseslovens § 3a og naturbeskyttelseslovens § 50a, betyder en 
tilladelse efter §3 at fredningsbestemmelser ikke finder anvendelse på kystbeskyttelsesfor-
anstaltningerne ligesom tilladelsen efter kystbeskyttelsesloven erstatter andre tilladelser, 
godkendelser mv., som ville være nødvendige efter naturbeskyttelsesloven, herunder dis-
pensation fra fredningsbestemmelserne.

Dele af den foreslåede linjeføring i en kombination af grøfter og dræn til afhjælpning af 
grundvandsproblemer i Rindby Strand og området omkring Kukkerdal løber gennem fred-
ningen af Fanø Syd. Etableringen af disse vil kræve en dispensation fra fredningen. En dis-
pensation kan meddeles, hvis det ansøgte, ikke vil komme i strid med fredningens formål 
og hvis det ansøgte, ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller 
betydelig forstyrrelse af arter, som området er udpeget for eller hvis der ansøgte kan, be-
skadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de 
dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller ødelægge de plantearter, 
der er nævnt i bilag 5 til naturbeskyttelsesloven, i alle livsstadier, jf. henholdsvis frednin-
gens § 10 og naturbeskyttelseslovens § 50. 

7.4.5 Påvirkning af strandbeskyttelse og klitfredning
Arealerne omkring Nordby og Sønderho er delvist omfattet af strandbeskyttelseslinjen og 
klitfredningslinjen, og der vil dermed være en påvirkning på denne hvis planen realiseres. 
Kystdirektoratet gør i sit høringssvar opmærksom på, at der ikke skal ansøges om dispen-
sation fra strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen til kystbeskyttelsesforanstaltnin-
ger, idet hensynet til strandbeskyttelsen og klitfredningen skal inkluderes i en eventuel til-
ladelse efter kystbeskyttelsesloven, jf. lovens § 3a. Anlæg, der ikke er kystbeskyttelse, 
forudsætter dog en dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65, b, stk. 1 (LBK. 
nr. 1986 af 27. oktober 2021).

Sydvest for Sønderho ligger et område, der er klitfredet. Klitfredningslinjen varetager i vidt 
omfang samme hensyn som strandbeskyttelseslinjen, men klitfredningen har yderligere til 
formål at bekæmpe og forebygge sandflugt. Da der ikke ligger klitfredede arealer er inden 
for planområdet er det vurderet, at der ikke vil være nogen påvirkning.
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Figur 7-10. Klitfredet område nær Sønderho.

Samlet vurderes påvirkningen på strandbeskyttelseslinjen og klitfredningen at have en høj 
sårbarhed, da beskyttelsen er udlagt for at værne om kystområderne. Intensiteten af på-
virkningen vil være stor og udbredelsen lokal. Varigheden af påvirkningen vil være perma-
nent, hvis der etableres anlæg inden for disse områder. Den samlede påvirkning vil på den 
baggrund være væsentlig.

Miljøpåvirkningen som følge af realiseringen af Fanø Kommunes klimatilpasningsplan af-
hænger af, hvordan planen realiseres. Der er mange naturhensyn, da planområdet ligger 
midt i et Natura 2000-område, med habitatnatur på ydersiden af digerne. Strandengene er 
desuden beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. På nuværende tidspunkt, hvis planen 
realiseres uden at inddrage eller indirekte påvirke habitatnatur og der eftersøges efter bi-
lag IV-arten odder i forbindelse med udvidelse af dræn, vurderes Klimatilpasningsplanen 
ikke at have en væsentlig miljøpåvirkning. 

De samlede vurderinger for miljøemnet biodiversitet er sammenfattet i skemaet herunder.

Miljøpåvirkning Miljøemnets 
sårbarhed

Geografisk 
udbredelse Intensitet Varighed Konsekvens

Biodiversitet (C)

C01 Natura 2000-
områder Høj Regional Lav Permanent Ingen

C02 Bilag IV-arter 
på land og på 
søterritoriet

Høj Lokal Lav Permanent Ubetydelig

C03 § 3-beskyt-
tede naturtyper, 
vandløb og søer Høj Lokal Lav Permanent Ingen

C06 Fredning Høj Nærområde Mellem Permanent Moderat

C08 Strandbeskyt-
telse og C09 Klit-
fredning

Høj Lokal Stor Permanent Væsentlig
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7.5 Afværgetiltag
I forbindelse med realisering af planen skal der eftersøges efter odder, hvis etablerede 
vandløb og grøfter skal udvides. 

7.6 Overvågning
Der vurderes ikke at være behov for overvågningstiltag.

7.7 Vurdering med afværge- og overvågningstiltag
Ikke relevant. 
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8 KULTURARV (M)

Kapitlet beskriver påvirkningen af kulturarv i forbindelse med vedtagelse af Fanø Kommu-
nes klimatilpasningsplan.

8.1 Metode
De eksisterende forhold og planens miljøpåvirkninger er beskrevet og vurderet på bag-
grund af eksisterende viden fra Risikostyringsplan for Nordby, fra 2021, og Slots- og kul-
turstyrelsens vejledning om beskyttede sten- og jorddiger46. Derudover er der indhentet 
data fra Plandata.dk47 vedrørende beskyttede sten- og jorddiger og fra 
Dataforsyningen.dk48 vedrørende Danmarks Højdemodel (DHM).

Som bedste bud på nuværende vidensgrundlag forventes stormflodssikringen ved Nordby 
at skulle etableres til samme niveau, som angivet i risikostyringsplanen for Nordby til 
mindst 5,7 meter over DVR90.

Vurdering af viden og data
Det vurderes, at grundlaget for at vurdere planens påvirkning af miljøemnet kulturarv er 
tilstrækkeligt.

8.2 Eksisterende forhold
Med Klimatilpasningsplanen planlægges der for forhøjelse af diger ved Sønderho og 
Nordby. Diget nord for Nordby ligger langs et udpeget beskyttet sten- og jorddige, se Fi-
gur 8-1. Sten- og jorddiger er beskyttede, da de angiver Danmarks administrative indde-
linger fra ældre tider samt fungerer som levesteder for planter og dyr45.

46 Slots- og Kulturstyrelsen, Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger, https://slks.dk/fileadmin/user_up-
load/0_SLKS/Fotos/Fortidsminder_Diger/Sten_jorddiger/digevejledning.pdf
47 Plandata, Erhvervsstyrelsen, http://kort.plandata.dk/spatialmap 
48 Dataforsyningen, Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, https://dataforsyningen.dk/

https://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Fotos/Fortidsminder_Diger/Sten_jorddiger/digevejledning.pdf
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Fotos/Fortidsminder_Diger/Sten_jorddiger/digevejledning.pdf
http://kort.plandata.dk/spatialmap
https://dataforsyningen.dk/


MILJØRAPPORT 

KULTURARV | 39/52

Figur 8-1. Beskyttede sten- og jorddiger ses vest for det eksisterende dige ved Navigationsskolen i det 
nordlige Nordby.

Museumsloven har bl.a. til formål at sikre Danmarks kultur- og naturarv samt at sikre va-
retagelse af opgaver, der vedrører sten- og jorddiger49. Ifølge lovens § 29 a må der ikke 
foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger. Kommunalbestyrelsen kan dog i sær-
lige tilfælde dispensere fra forbuddet jf. § 29 j, stk. 2.

Det beskyttede sten- og jorddige, der fremgår af Figur 8-1, er udpeget til at være placeret 
ca. 6 m. vest for diget til stormflodssikring. Betragtes placeringen fra ortofotos, tyder det 
dog ikke på, at der optræder et beskyttede sten- og jorddige langs stormflodssikringen. 
Udpegningen ligger ligeledes ikke i et område med udpegninger af samme udformning.

Af Danmarks Højdemodel (DHM) fremgår det, at udpegningen er beliggende i en højde på 
ca. 3,5 meter, og den midterste del af udpegningen ligger i et fladt, bart område.

Risikostyringsplanen for Nordby fastlægger, at det eksisterende sikringstiltag i Nordby er 
beliggende i en højde af ca. 4,3 meter. Dermed vil der skulle foretages en digeforhøjelse 
tæt ved det beskyttede sten- og jorddige på minimum 1,4 meter, hvis sikringstiltaget skal 
kunne opfylde anbefalingen fra Risikostyringsplanen på 5,7 meter over DVR90. 

8.3 0-alternativ
0-alternativet beskriver situationen i midten (2041-2070) og i slutningen (2071-2100) af 
århundredet, når projektet ikke realiseres. Hvis det er tilfældet, forventes miljøforholdene i 
og omkring planområdet at være væsentligt påvirket af oversvømmelser fra stormfloder, 
som opstår ved sammenfald mellem en række meteorologiske og hydrologiske fænome-
ner, der med prognoserne fastslås at ville opstå hyppigere i midten og i slutningen af år-
hundredet. Det vil betyde, at de beskyttede sten- og jorddiger vil blive oversvømmer of-
tere, hvilket potentielt kan ændre på deres nuværende tilstand. 

49 LBK nr 358 af 08/04/2014, Bekendtgørelse af museumsloven, https://www.retsinforma-
tion.dk/eli/lta/2014/358

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/358
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/358
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8.4 Vurdering af påvirkninger
Vedtagelse af klimatilpasningsplanen kan påvirke forhold omkring beskyttede diger under 
miljøemnet kulturarv.

8.4.1 M02 Beskyttede diger
Det forventes, at en digeforhøjelse vil medføre en bredere profil, og det er derfor i af-
grænsningsnotatet vurderet, at det ikke kan udelukkes, at digeforhøjelsen nord for Nordby 
vil medføre en ændring af det nærliggende udpegede beskyttede sten- og jorddige. 

Ifølge vejledningen om beskyttede sten- og jorddiger er det digernes kulturhistoriske, bio-
logiske eller landskabelige betydning, der er afgørende for beskyttelsen. Eftersom største-
delen af det beskyttede sten- og jorddige, der potentielt kan påvirkes, ikke er synligt på 
ortofoto og ligger i et fladt, bart område, vurderes sårbarheden at være lav. 

Påvirkningen ved etableringen af højere diger vurderes at have en geografisk udbredelse, 
der begrænser sig til nærområdet. Varigheden af ændringerne vil være permanente. Den 
planmæssige karakter af planforslaget betyder, at der ikke er et konkret fastlagt projekt 
for omfanget af digeforhøjelsen nær det beskyttede sten- og jorddige. Det gør intensiteten 
af en konkret fysisk miljøpåvirkning svær at vurdere. Betyder udvidelsen af diget til kyst-
sikring en ændring af de beskyttede sten- og jorddiger, vil vurderingen være, at det sker 
med en stor intensitet. Omvendt er der i 0-alternativet skitseret hvordan de beskyttede 
sten- og jorddiger potentielt kan blive påvirket væsentligt af oversvømmelser ved storm-
floder. Her vil en ændring af sten- og jorddigernes tilstand ligeledes betyde at påvirknin-
gen har en stor intensitet.

Miljøpåvirkningen som følge af realiseringen af Fanø Kommunes klimatilpasningsplan af-
hænger af, hvordan planen realiseres. Samlet vurderes påvirkningen af kulturarv dog at 
være begrænset på baggrund af det beskyttede sten- og jorddiges karakter, og deraf lave 
sårbarhed, samt den geografiske begrænsning til nærområdet.

De samlede vurderinger for miljøemnet kulturarv er sammenfattet i skemaet herunder.

Miljøpåvirkning Miljøemnets 
sårbarhed

Geografisk 
udbredelse

Intensitet Varighed Konsekvens

Kulturarv (M)

M01 Beskyttede 
sten- og jorddiger Lav Nærområde Stor Permanent Begrænset

8.5 Afværgetiltag
Der skal holdes nødvendig afstand til beskyttede sten- og jorddiger, så de ikke beskadi-
ges.

8.6 Overvågning
Der vurderes ikke at være behov for overvågningstiltag.

8.7 Vurdering med afværge- og overvågningstiltag
Ikke relevant.
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9 LANDSKAB (N)

Kapitlet beskriver påvirkningen af landskab i forbindelse med vedtagelse af Fanø Kommu-
nes klimatilpasningsplan.

9.1 Metode
Påvirkningen af landskabet med hensyn til de visuelle forhold ved en forhøjelse af digerne 
om Nordby og Sønderho, beror på en kvalitativ vurdering på baggrund af en række anta-
gelser.  Idet klimatilpasningsplanen ikke angiver konkrete minimum eller maksimum høj-
der for etableringen af forhøjelserne af digerne, antages de, som bedste tilgængelige refe-
rence, som minimum at skulle forhøjes til en højde på ca. 5,7 meter over DVR90, som an-
givet i risikostyringsplanen for Nordby. Digeforhøjelserne sammenholdes med terrænkoter, 
for at give et indtryk af eksisterende digers højde over terræn, hvorved der vil kunne fore-
tages den bedst mulige vurdering på det tilgængelige grundlag, af hvordan digeforhøjel-
serne vil påvirke udsigt og indsigt til Nordby og Sønderho. De anvendte terrænkoter er an-
givet som referencekurver for Danmarks Højdemodel (DHM) i terræn 2015 med en ækvidi-
stance på 25 cm, tilgået via Scalgo Live.

Vurdering af viden og data
Det vurderes, at grundlaget for at vurdere planens påvirkninger af visuelle forhold i land-
skabet er tilstrækkeligt.

9.2 Eksisterende forhold
De eksisterende diger er etableret med en variation i højder. I det følgende beskrives de 
eksisterende digers højde over terrænet, for at give et indtryk af hvor højt diget rager op i 
landskabet og derved påvirker den visuelle forbindelse hen over diget.

Figur 9-1. Nordligste del af det nordlige dige om Nordby. Med sort er angivet højdekurver med 0,25 m. 
ækvidistance.
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Figur 9-2. Sydligste del af det nordlige dige om Nordby. Med sort er angivet højdekurver med 0,25 m. 
ækvidistance.

Diget omkring den nordlige del af Nordby har en højde beliggende i ca. 4,75 meter over 
DVR90. Parkeringspladsen ved Nordby Færgestrand er beliggende i kote ca. 3,0 meter 
over DVR90, mens den bagvedliggende bebyggelse er beliggende på et terræn i kote ca. 
3,75-4,0 meter over DVR90. Diget har dermed en højde på ca. 1,75 meter over parke-
ringspladsens terræn, mens diget har en højde på 0,75-1,0 meter over terrænet ved be-
byggelserne.

Nord for havnen er terrænets laveste område beliggende i kote ca. 1,5 meter over DVR90, 
hvorfra terrænet stiger langs digets forløb mod nord til terrænet møder digets top i kote 
ca. 4,75 meter over DVR90. Diget har dermed en højde på op til 3,25 meter over det nær-
liggende terræn. Ved den nyere udstykning ved Vangled er terrænet beliggende i kote ca. 
3,75 meter over DVR90. Dermed er diget ca. 1,0 meter højere end terrænet ved bebyg-
gelserne.
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Figur 9-3. Nordligste del af det sydlige dige om Nordby. Med sort er angivet højdekurver med 0,25 m. 
ækvidistance.

Figur 9-4. Det sydlige dig om Nordby ud for krydset mellem Postvejen og Strandvejen. Med sort er an-
givet højdekurver med 0,25 m. ækvidistance.

Mod havnearealerne og rundt langs byfronten syd om byen til krydset mellem Postvejen 
og Strandvejen har diget en overvejende højde beliggende i ca. 4,25 meter og på kortere 
stræk ca. 4,5 meter over DVR90. På havnen er Langelinie og Postvejen på ydersiden af 
molen beliggende i kote ca. 2,25 meter over DVR90. terræn beliggende i kote ca. 2,5 me-
ter over DVR90. På indersiden af diget er terrænets lavpunkter i krydset mellem Svensker-
vej og Dagmarsvej og på parkeringspladsen Ved Skibsværftet beliggende i kote ca. 2,25-
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2,5 meter over DVR90. Flere af bebyggelserne på indersiden af diget ligger let hævet i 
kote ca. 3,75 meter over DVR90. Langs havnen har diget dermed overvejende en højde på 
ca. 2 meter over terræn på ydersiden og op til ca. 2,25 meter over terrænet ved lavpunk-
terne på indersiden. Fra bebyggelserne på terrænets toppunkter ved Langsti inden for di-
get, har diget en højde på ca. 0,5 meter over terrænet.

Syd for havnen stiger Postvejen kortvarigt til kote ca. 3,75 meter over DVR90 for at 
krydse diget. Herfra er vejen beliggende i kote ca. 2,25 meter over DVR90 stødt stigende 
til kote ca. 2,75 meter over DVR90 i krydset med Strandvejen. Fanø plejecenter er belig-
gende i kote ca. 4,0 meter over DVR90, mens bebyggelserne længere mod syd ved kryd-
set med er beliggende i kote ca. 3,5 meter over DVR90. Dermed har diget en højde på 
1,5-2,0 meter over Postvejen hvor de to ligger i et parallelt forløb. Diget har, set fra Fanø 
plejehjem, en begrænset højde på 0,25 meter over terrænet ved plejehjemsbygningen, 
mens den ved bebyggelsen i krydset længere mod syd har en højde, der ligger 0,75 meter 
over terrænet ved de lavest liggende bygninger.

Figur 9-5. Det sydlige dige om Nordby, ud for digets krydsning med Sønder Storetoft. Med sort er angi-
vet højdekurver med 0,25 m. ækvidistance.
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Figur 9-6. Sydligste del af det sydlige dige om Nordby. Med sort er angivet højdekurver med 0,25 m. 
ækvidistance.

Fra krydset og det resterende forløb syd for byen har diget en højde beliggende i ca. 4,5 
meter over DVR90. På indersiden af diget er Postvejen i krydset med Strandvejen belig-
gende i kote ca. 3,0 meter over DVR90. Postvejen stiger svagt i forløbet langs diget til 
kote ca. 3,25 meter over DVR90 hvor vejen og digets forløb skilles. Ved digets krydsning 
med Gammel Postvej er terrænet på indersiden af diget beliggende i kote ca. 1,75 meter 
over DVR90. Herfra stiger terrænet til kote ca. 2,5 meter over DVR90 hvor diget krydser 
Sønder Storetoft videre til kote ca. 4,5 meter over DVR90 ved mødet med Postvejen ved 
digets sydligste punkt. Dermed varierer digets højde på strækningen fra at være i terræn 
ved den sydligste ende til at være hævet ca. 2,75 meter over det omgivende terræn ved 
Gammel Postvej. På det stræk syd for krydset mellem Posteveje og Strandvejen, hvor di-
get og Postvejen ligger parallelt, har diget med en højde på ca. 1,25-1,5 meter over vejen.
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Figur 9-7. Den nordligste del af diget omkring Sønderho. Med sort er angivet højdekurver med 0,25 m. 
ækvidistance.

Figur 9-8. Den sydligste del af diget omkring Sønderho. Med sort er angivet højdekurver med 0,25 m. 
ækvidistance.

Omkring Sønderho har diget nord for krydset mellem Landevejen og Digevej overvejende 
en højde beliggende i ca. 4,75 meter over DVR90. Den sydlige del af diget har en mere or-
ganisk landskabelig karakter. Diget har mod syd overvejende en højde beliggende over ca. 
5,0 meter over DVR90 med flere lokale toppunkter i op til kote ca. 6 meter over DVR90.
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Terrænet falder langs diget til kote ca. 3,75 på det laveste punkt på indersiden af diget. 
Den bagvedliggende bebyggelse er overvejende beliggende i kote ca. 4,0 eller højere. Di-
get har dermed en højde, der stiger fra endepunkterne i nord og syd til at være ca. 1,25 
meter over terrænet hvor det er højest ved krydset mellem Landevejen og Digevej.

9.3 0-alternativ
0-alternativet beskriver den situation i midten og slutningen af århundredet, hvis klimatil-
pasningsplanen ikke vedtages. I den situation vil digernes påvirkning på de visuelle forhold 
være stort set som i dag. Digerne omkring Nordby vil dog formentlig være forhøjet til kote 
5,0 over DVR90, som tilladt i de gældende kommeplanrammer 1.O.10, 1.O.11 og 1.O.12, 
som beskrevet i afsnit 4.1.3 om planforslagets forhold til kommuneplanens rammeområ-
der. Digerne om Nordby er reguleret til andre og varierende højder i gældende lokalplaner 
af ældre dato. På baggrund af den modstridende planlægning, lægges der vægt på høj-
derne angivet i kommuneplanrammerne, der er øverst i planhierarkiet og af nyeste dato.
Diget om Sønderho er ikke rammelagt i kommuneplanen og kun delvist omfattet af en lo-
kalplan for den nordligste del. Her angives ligeledes en højde på 5,0 meter dog over DNN, 
der er svarende til 4,894 m over DVR90.

9.4 Vurdering af påvirkninger

9.4.1 Påvirkning af visuelle forhold
En forhøjelse af digerne vil få en betydning for indsigten til og udsigten fra Nordby og Søn-
derho. Udsigten fra byerne og indsigten til byerne fra de omgivende landskaber vurderes 
at have en medium sårbarhed, fordi den visuelle forbindelse enten er der eller ikke er der 
og derfor ikke kan erstattes, men dog i teorien kan genoprettes i det tilfælde hvor digerne 
ophører med at have en funktion og det oprindelige terræn genetableres.

Digerne vurderes kun at påvirke den visuelle forbindelse i nærområdet, da det i emnets 
natur kræver, at man har visuel kontakt til diget før det kan opleves som en påvirkning. 
Forhøjelserne af digerne vurderes at have en permanent karakter, idet deres funktion er at 
sikre mod forventede oversvømmelser ved stormflod i midten og slutningen af århundre-
det.

Intensiteten af påvirkningen af den visuelle forbindelse ved digeforhøjelserne vurderes 
som beskrevet ved en forhøjelse til minimum 5,7 meter over DVR90. Vurderingen i forhold 
til 0-alternativet, hvor diget er etableret i en højde på 5,0 meter over DVR90, vil være at 
en yderligere forhøjelse med 0,7 meter umiddelbart kan lyde som en beskeden tilføjelse til 
et dige, der flere steder allerede vil være mere end 4,0 meter over det omgivende terræn. 
Alligevel vurderes forhøjelserne af digerne at ville have en mellem til stor intensitet, fordi 
forhøjelsen flere steder vil være akkurat nok til, at den visuelle forbindelse hen over diget 
obstrueres. Som eksempel på denne varierede vurdering af intensiteten af påvirkningen 
fremhæves diget på havnen i Nordby. Fra havnen er diget allerede i dag etableret i en 
højde som umuliggør indsigten til byen, hvorfor intensiteten her kun vurderes at være 
mellem. Fra bebyggelserne beliggende på indersiden af diget, der for flere af bebyggel-
serne er beliggende i kote ca. 3,75 meter over DVR90, vil diget i 0-alternativet have en 
højde på 1,25 meter over terræn, hvilket betyder at langt de fleste voksne vil have mulig-
hed for at se hen over diget. Ved en forhøjelse med 0,7 meter, vil diget i stedet have 
højde på 1,95 meter over terrænet ved bebyggelserne. Dermed vil det være langt de fær-
reste, der har mulighed for at have en visuel forbindelse hen over diget. Her vil intensite-
ten dermed være stor.
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På baggrund af en høj sårbarhed i muligheden for visuel forbindelse, en permanent karak-
ter af digeforhøjelserne og en mellem til stor intensitet i påvirkning, vurderet til at være 
afhængigt af de eksisterende forhold, bliver den samlede vurdering at planforslaget har en 
moderat påvirkning af de visuelle forhold. Her er lagt vægt på, at udbredelsen af påvirk-
ningen begrænser sig til de visuelle forhold for nærområdet og altså ikke vurderes at på-
virke et større geografisk område. 

De samlede vurderinger for miljøemnet landskab er sammenfattet i skemaet herunder.

Miljøpåvirkning Miljøemnets 
sårbarhed

Geografisk 
udbredelse Intensitet Varighed Konsekvens

Landskab (N)

L01 Visuelle for-
hold Høj Nærområde Mellem – Stor Permanent Moderat

9.5 Afværgetiltag
Der vurderes ikke at være realistiske eller ønskværdige løsninger, som kan agere afværge-
tiltag for en forhøjelse af digerne.

9.6 Overvågning
Der vurderes ikke at være behov for overvågningstiltag.

9.7 Vurdering med afværge- og overvågningstiltag
Ikke relevant.
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10 SAMMENFATNING AF MILJØPÅVIRKNINGER

På grundlag af miljøvurderingerne i kapitel 7-9 vurderes det samlet set, at klimatilpas-
ningsplanen vil medføre en moderat påvirkning af miljøet. På forskellige områder vil der 
forekomme både begrænsede og moderate påvirkninger, i tillæg til de positive påvirknin-
ger, som er fremhævet i afgrænsningsnotatet og som bør gives en særlig opmærksomhed.  

10.1 Samlet vurdering
For ét miljøemne vurderes det i to tilfælde, at påvirkningerne af miljøet vil være væsent-
lig:

• C08 Strandbeskyttelse
• C09 Klitfredning

For to miljøemner vurderes det i to tilfælde, at påvirkningerne af miljøet vil være moderat:
 
• C06 Fredning
• N01 Visuelle forhold

For de øvrige fem miljøemner, der er vurderet nærmere, vurderes det, at påvirkningerne 
af miljøet er begrænsede, ubetydelige eller ikke til stede. De samlede vurderinger er op-
summeret i skemaet herunder.

Miljøpåvirkning Miljøemnets 
sårbarhed

Geografisk 
udbredelse Intensitet Varighed Konsekvens

Biodiversitet (C)

C01 Natura 2000-
områder Høj Regional Lav Permanent Ingen

C02 Bilag IV-arter 
på land og på 
søterritoriet

Høj Lokal Lav Permanent Ubetydelig

C03 § 3-beskyt-
tede naturtyper, 
vandløb og søer Høj Lokal Lav Permanent Ingen

C06 Fredning Høj Nærområde Mellem Permanent Moderat

C08 Strandbeskyt-
telse og C09 Klit-
fredning

Høj Lokal Stor Permanent Væsentlig

Kulturarv (M) Høj Regional Lav Permanent Ingen

M01 Beskyttede 
sten- og jorddiger Lav Nærområde Stor Permanent Begrænset

Landskab (N)

N01 Visuelle for-
hold Høj Nærområde Mellem – Stor Permanent Moderat
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11 AFVÆRGETILTAG

Der er i miljørapporten foreslået ét afværgetiltag, der kan hindre, minimere eller kompen-
sere for påvirkningen af miljøet.

Afværgetiltaget er relateret til miljøemnet biodiversitet, hvor der foreslås, at der i forbin-
delse med realiseringen af planen skal eftersøges efter odder, hvis etablerede vandløb og 
eller grøfter skal udvides. 
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12 MANGLEDE VIDEN OG USIKKERHEDER

Formålet med miljøvurdering er at sikre et godt beslutningsgrundlag og derved at hånd-
tere de miljømæssige påvirkninger, inden der gives tilladelse til projektet.

Fordi klimatilpasningsplanen er indpasset på kommuneplanniveau, sættes der nogle brede 
overordnede linjer, hvor der først efterfølgende fastlægges konkrete detaljer. Det gør det 
svært at være meget specifik i vurderingerne af planens potentielle påvirkninger, hvorfor 
der løbende er gjort rede for de antagelser, som er lagt til grund for vurderingerne i kapit-
lerne for de enkelte miljøemner.

Grundlæggende vurderes der at have været et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere de 
miljømæssige konsekvenser af planforslaget på det nuværende vidensniveau og det vur-
deres generelt, at der ikke er væsentlige mangler i oplysningerne.
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13 FORSLAG TIL OVERVÅGNING

Ifølge miljøvurderingsloven skal der oplistes et overvågningsprogram af de væsentlige ind-
virkninger på miljøet.

Idet miljøvurderingen ikke indeholder nogle væsentlige påvirkninger på miljøet, er der ikke 
oplistet et overvågningsprogram.



 

MILJØRAPPORT 

APPENDIX | 53/54

14 REFERENCER

Referencerne fremgår samlet i det efterfølgende i alfabetisk rækkefølge. 

§ 3-besigtigelse, Fanø Kommune, 2014, https://naturereport.miljoeportal.dk/730601 

§ 3-besigtigelse, Fanø Kommune, 2015, https://naturereport.miljoeportal.dk/745584 

Arter, https://arter.dk/landing-page 

Basisanalyse 2022-2027, https://mst.dk/media/235615/n89-vadehavet-revideret-basisa-
nalyse-2022-27.pdf 

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projek-
ter (VVM), LBK nr 1976 af 27/10/2021, https://www.retsinforma-
tion.dk/eli/lta/2021/1976

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projek-
ter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018, https://www.retsinforma-
tion.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447 

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområ-
der samt beskyttelse af visse arter, BEK nr. 926 af 27. juni 2016. 

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområ-
der samt beskyttelse af visse arter, BEK nr. 926 af 27. juni 2016. 

Danmarks Miljøportal, Arealinformation, https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/in-
dex.html?viewer=distribution  

Dansk Ornitologisk Forening, Almindelig ryle https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=05120 

Dansk Ornitologisk Forening, Blåhals, https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=11060 

Dansk Ornitologisk Forening, Klyde https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=04560 

Dansk Ornitologisk Forening, Mosehornugle https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=07680 

Dansk Ornitologisk Forening, Sandterne https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=06050 

Dansk Ornitologisk Forening, Skeand https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=01940 

Dansk Ornitologisk Forening, Spidsand https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=01890 

Dansk Ornitologisk Forening, Strandskade https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=04500 

Dansk Ornitologisk Forening, Strandskade https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=04500 

Dataforsyningen, Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, https://dataforsyningen.dk/

Fanø Kommuneplan 2021, https://dokument.plan-
data.dk/11_10833074_1649153089316.pdf 

Fredningsnævnet, Fanø Syd, Afgørelser – Reg. nr. 02987.01, 
https://www2.blst.dk/nfr/02987.01.pdf 

Kystdirektoratet, Klitfredningslinjen, https://kyst.dk/strand-og-klit/klitfredning/ 

Kystdirektoratet, Strandbeskyttelseslinjen, https://kyst.dk/strand-og-klit/strandbeskyt-
telse/ 

LBK nr 358 af 08/04/2014, Bekendtgørelse af museumsloven, https://www.retsinforma-
tion.dk/eli/lta/2014/358

https://naturereport.miljoeportal.dk/730601
https://naturereport.miljoeportal.dk/745584
https://arter.dk/landing-page
https://mst.dk/media/235615/n89-vadehavet-revideret-basisanalyse-2022-27.pdf
https://mst.dk/media/235615/n89-vadehavet-revideret-basisanalyse-2022-27.pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447
https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution
https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=05120
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=11060
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=04560
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=07680
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=06050
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=01940
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=01890
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=04500
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=04500
https://dataforsyningen.dk/
https://dokument.plandata.dk/11_10833074_1649153089316.pdf
https://dokument.plandata.dk/11_10833074_1649153089316.pdf
https://www2.blst.dk/nfr/02987.01.pdf
https://kyst.dk/strand-og-klit/klitfredning/
https://kyst.dk/strand-og-klit/strandbeskyttelse/
https://kyst.dk/strand-og-klit/strandbeskyttelse/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/358
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/358


 

MILJØRAPPORT 

APPENDIX | 54/54

Lokalplan nr. 103, https://dokument.plandata.dk/20_2994048_1593073132606.pdf 

Lokalplan nr. 105, https://dokument.plandata.dk/20_2078682_APPRO-
VED_1370522073961.pdf 

Lokalplan nr. 106, https://dokument.plandata.dk/20_9576658_1578648747873.pdf 

Lokalplan nr. 113, https://dokument.plandata.dk/20_3004525_1442914619922.pdf 

Lokalplan nr. 24, https://dokument.plandata.dk/20_1082303_APPRO-
VED_1249566456909.pdf 

Lokalplan nr. 24B, https://dokument.plandata.dk/20_1086650_APPRO-
VED_1249565944250.pdf 

Lokalplan nr. 24C, https://dokument.plan-
data.dk/20_1080982_DRAFT_1228399824421.pdf 

Lokalplan nr. 41, https://dokument.plandata.dk/20_1073841_DRAFT_1203510907771.pdf 

Lokalplan nr. 60, https://dokument.plandata.dk/20_1070925_APPRO-
VED_1229425856171.pdf 

Lokalplan nr. 67, https://dokument.plandata.dk/20_1070532_APPRO-
VED_1229430059015.pdf 

Marsvin, MST, https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/marsvin/ 

MiljøGIS, MST, https://mst.dk/service/miljoegis/ 

Naturbasen.dk, Licensnr: E05/2015

Odder, MST, https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/odder/ 

Plandata, Erhvervsstyrelsen, http://kort.plandata.dk/spatialmap 

Plandata, Erhvervsstyrelsen, http://kort.plandata.dk/spatialmap 

Regional udviklingsstrategi 2020-2023 Fremtidens Syddanmark, https://fremtidenssyd-
danmark.regionsyddanmark.dk/wp-content/uploads/2020/05/Regional-udviklings-
strategi-2020-2023_WGAC-1.pdf 

Risikostyringsplan for Nordby, Fanø Kommune, 2021, https://www.fanoe.dk/Files/Fi-
les/H%C3%B8ringsfiler/Risikostryingsplan-Nordby-Fan%C3%B8Kommune2021.pdf 

Råstofplan 2020 for Region Syddanmark, https://regionsyddanmark.dk/media/an-
rpp1nj/r%C3%A5stofplan-2020-for-region-syddanmark-1.pdf 

Slots- og Kulturstyrelsen, Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger, 
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Fotos/Fortidsminder_Di-
ger/Sten_jorddiger/digevejledning.pdf

Snæbel, MST, https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/fisk/snaebel/ 

Spidssnudet frø, MST, https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/padder/spidssnudet-
froe/

Strandtudse, MST, https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/padder/strandtudse/ 

Vandområdeplan 2021-2027 for Jylland og Fyn, https://mim.dk/media/226716/vandom-
raadeplanerne-2021-2027.pdf 

Vejledning om højdesystemet, https://www.retsinformation.dk/eli/mt/2005/2 

https://dokument.plandata.dk/20_2994048_1593073132606.pdf
https://dokument.plandata.dk/20_2078682_APPROVED_1370522073961.pdf
https://dokument.plandata.dk/20_2078682_APPROVED_1370522073961.pdf
https://dokument.plandata.dk/20_9576658_1578648747873.pdf
https://dokument.plandata.dk/20_3004525_1442914619922.pdf
https://dokument.plandata.dk/20_1082303_APPROVED_1249566456909.pdf
https://dokument.plandata.dk/20_1082303_APPROVED_1249566456909.pdf
https://dokument.plandata.dk/20_1086650_APPROVED_1249565944250.pdf
https://dokument.plandata.dk/20_1086650_APPROVED_1249565944250.pdf
https://dokument.plandata.dk/20_1080982_DRAFT_1228399824421.pdf
https://dokument.plandata.dk/20_1080982_DRAFT_1228399824421.pdf
https://dokument.plandata.dk/20_1073841_DRAFT_1203510907771.pdf
https://dokument.plandata.dk/20_1070925_APPROVED_1229425856171.pdf
https://dokument.plandata.dk/20_1070925_APPROVED_1229425856171.pdf
https://dokument.plandata.dk/20_1070532_APPROVED_1229430059015.pdf
https://dokument.plandata.dk/20_1070532_APPROVED_1229430059015.pdf
https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/marsvin/
https://mst.dk/service/miljoegis/
https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/odder/
http://kort.plandata.dk/spatialmap
http://kort.plandata.dk/spatialmap
https://fremtidenssyddanmark.regionsyddanmark.dk/wp-content/uploads/2020/05/Regional-udviklingsstrategi-2020-2023_WGAC-1.pdf
https://fremtidenssyddanmark.regionsyddanmark.dk/wp-content/uploads/2020/05/Regional-udviklingsstrategi-2020-2023_WGAC-1.pdf
https://fremtidenssyddanmark.regionsyddanmark.dk/wp-content/uploads/2020/05/Regional-udviklingsstrategi-2020-2023_WGAC-1.pdf
https://www.fanoe.dk/Files/Files/H%C3%B8ringsfiler/Risikostryingsplan-Nordby-Fan%C3%B8Kommune2021.pdf
https://www.fanoe.dk/Files/Files/H%C3%B8ringsfiler/Risikostryingsplan-Nordby-Fan%C3%B8Kommune2021.pdf
https://regionsyddanmark.dk/media/anrpp1nj/r%C3%A5stofplan-2020-for-region-syddanmark-1.pdf
https://regionsyddanmark.dk/media/anrpp1nj/r%C3%A5stofplan-2020-for-region-syddanmark-1.pdf
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Fotos/Fortidsminder_Diger/Sten_jorddiger/digevejledning.pdf
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Fotos/Fortidsminder_Diger/Sten_jorddiger/digevejledning.pdf
https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/fisk/snaebel/
https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/padder/spidssnudet-froe/
https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/padder/spidssnudet-froe/
https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/padder/strandtudse/
https://mim.dk/media/226716/vandomraadeplanerne-2021-2027.pdf
https://mim.dk/media/226716/vandomraadeplanerne-2021-2027.pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/mt/2005/2

	input.docx

