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Ansøgning om nyt plangrundlag  
Hotel – Rindby Strand 
 
 
På vegne af rettighedshaverne til planlægning for matr.nr. 224a, 26aø, 26az, 27fr, 
27ff, 224o, 224n, 224h og 2ø – alle Rindby By, Nordby, skal jeg venligst anmode om, 
at der prioriteres og igangsættes udarbejdelsen af et nyt plangrundlag for området. 
Det ønskes, at hele området fremadrettet kan anvendes til hotel, med tilhørende 
butikker, konferencelokaler, restaurant og spaområde.  
 
Feldberg Strand Camping, Boidan Ejendomme og Fanø Invest Ejendomsselskab har 
givet rettighedshaverne mulighed for at søge om både at udvide og differentiere 
overnatningskapacitet i Rindby, ved at etablere et hotel. Rettighedshaverne ønsker at 
skabe et kvalitetsprodukt, der også kan favne de gæster, der ikke typisk efterspørger 
et ugelangt ophold i et sommerhus, en højere grad af komfort end på en 
campingplads, og hvor der kan tilbydes gastronomiske oplevelser i en stor restaurant. 
Omdannelsen af området vil være i overensstemmelse med Fanø Kommunes 
sammenhængende turistpolitiske overvejelser.   
 
Konkret ønsker rettighedshaverne at etablere et hotel med ca. 250 klassiske 
hotelværelser og ca. 40-50 hotelhytter, med en samlet kapacitet på ca. 770 
sengepladser og et estimeret overnatningstal på 170.000 gæster.  
Til områdets gæster, ønskes der etableret et inden- og udendørsspaanlæg, 
wellnessafdeling, 2 restauranter, konferencelokaler og festsal. Det er tillige et ønske, 
der i området bevares små udvalgsvarebutikker og en dagligvarebutik, der kan 
betjene lokalområdet.  
 
Der ønskes fokus på et kvalitetsbyggeri, der yder den kystnære placering 
retfærdighed, med udgangspunkt i en nordisk arkitektur, således som vist på 
referencefotos indsat som bilag.  
For både at kunne tilbyde opholdsarealer af kvalitet i området, sammenhæng til en 
fremtidig renovering af ”strandpromenaden” samt muligheden for havudsigt, ønskes 
der mulighed for at bygge med en højde på op til 12½ m, som det fx ses på Realen 
og ved Fanø Bad.  
 
Opholdsarealerne ønskes etableret som en mindre skala af den omkringliggende 
klitnatur, hvor der er fokus på det varierende, organiske terræn, beplantet med 
marehalm og hjelme.  
 
Der er foretaget overslagsberegninger på den lokale årlige omsætning fra et hotel i 
området. Det er her estimeret, at med ca. 170.000 overnatninger, og et forventet 
gennemsnitligt døgnforbrug på ca. 1.250 kr./døgn, at den samlede omsætning i 
forbindelse med hotelprojektet bliver ca. 150-200 mio. kr. Det forventes her, at der 
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vil være en sammensætning, hvor ca. 40% bruges til overnatningsstedet, ca. 15% på 
restaurant og ”gastro”, ca. 25% på detailhandel, ca. 10% på aktiviteter og oplevelser 
og 10% på alt det andet.  
 
Til at drifte området, forventes der skabt 80-100 arbejdspladser, heraf både 
deltidsstillinger, fuldtidsstillinger og sæsonstillinger. Stillingerne vil være indenfor 
beværtning, rengøring, hotelmanagement, aktiviteter, vedligeholdelse og andre 
servicefunktioner tilknyttet hotellet og afledt heraf.  
Den største udvikling i overnatningstallene vil være i vinterperioden, hvor 
campingpladsen i dag et lukket, men hvor hotellet vil være åbent.  
 
Der er endnu ikke foretaget en endelige disponering af området, men der er lavet et 
forslag, der vil danne udgangspunktet for en nærmere og mere detaljeret disponering 
af området. Nogle af de bærende elementer for rettighedshaverne er,  

- at bevare publikumsorienterede funktioner mod Kirkevejen,  
- etableringen af en præsentabel ankomst til området,  
- at sikre en markedsrelevant sammensætning af overnatningskapaciteten og de 

tilhørende servicefaciliteter,  
- at sikre gæsterne havudsigt,  
- at skabe et konference- og festlokale, der kan bookes af alle, 
- mulighed for tagterrasse, evt. med offentlig adgang, 
- at sikre grundlaget for helårsåbent og drift 
- og at skabe et bæredygtigt byggeri, der opføres i op til 90% træ 

 
Det ønskede byggeri er ikke i overensstemmelse med den nuværende planlægning for 
området, og jeg skal derfor på vegne af rettighedshaverne bede om, at der politisk 
prioriteres og igangsættes en planlægning for området, herunder om at der 
igangsættes en indkaldelses af ideer og forslag jf. planlovens §23c.  
 
Det er af stor nødvendighed, at byrådet tilkendegiver, at byrådet er interesseret i et 
byggeri som skitseret. Rettighedshaverne er klar til at igangsætte de nødvendige 
undersøgelser og tiltag. Det er nødvendigt med en identifikation af de relevante 
parametre tidligt, så de korrekte undersøgelser kan sikre det validt datagrundlagt for 
vurderingerne. Datagrundlaget omfatter bl.a. valide trafiktal som udgangspunkt for 
undersøgelserne, og dette bør tilrettelægges hen over sommeren, ligesom andre 
miljø- og rettighedsmæssige undersøgelser med fordel kan igangsættes. Arbejdet skal 
følge proceduren iht. miljøvurderingsloven, og der skal derfor som det første 
udarbejdes et afgrænsningsnotat, som resultat af en indlede screening. Dette arbejde 
kræver Fanø Kommunes igangsættelse og delvise medvirken.   
 
Rettighedshaverne er klar til at sætte processen i gang, og håber også at Fanø 
Kommune er interesserede i den beskrevne udvikling.   
 
Eksisterende bindinger 
Området er i kommuneplanen udlagt til rekreativt areal, sommerhusområde og 
centerformål. Kommuneplanrammerne fastsætter bebyggelsesprocenten mellem 10-
60%, 1-1.5 etage og en byggehøjde til 6½ m.  
 
Derudover ligger matr.nr. 2ø, 224h og 224o Rindby By, Nordby indenfor Lokalplan nr. 
42 Centerområde for et område ved Rindby Strand. Matr.nr. 26aø, 26az og en del af 
27fr alle Rindby By, Nordby, ligger indenfor Lokalplan nr. 103 Sommerhusområde ved 
Rindby Strand.  
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Et kommende projekt kan ikke rummes indenfor eksisterende planlægning, og 
projektet er således afhængigt af et nyt plangrundlag.  
 
For at kunne realisere et hotelprojekt på området, ansøges der derfor om at ændre 
kommuneplanrammerne således at: 

- udvidelse af rammeområde 3.R.4, så det omfatter området indikeret i rødt på 
kortbilaget nedenfor, med specifik anvendelse til kollektive ferieformer i form 
af camping, hotel eller vandrehjem, 

- øge bebyggelsesprocent til ca. 65, for at muliggøre ca. 21.000 m²byggeri, og  
- tillade op til 12½ m højt byggeri med 3 etager og mulighed for en tagetage 

herudover. 
 

 
I rødt, et omrids af et område ved Rindby By,der ønskes udlagt til rekreativt område, 
således at der kan realiseres et hotelprojekt. I lilla, et omrids af en del af 
centerområdet, hvor anvendelsen er i overensstemmelse med ønskerne, men hvor de 
bygningsregulerende bestemmelser ikke er det.  
 
Området er beliggende mellem 4. og 5. klitrække i Rindby, ud til Kirkevejen omgivet 
af sommerhuse, klitter og bevoksning. Stranden starter ca. 500 m nede af 
Kirkevejen, og endnu ca. 500 m ude er der hav.  
 
På matr.nr. 26bf ligger en tilstandsservitut og arealet skal henligge som naturgrund. 
Der er registreret beskyttet natur, § 3 hede på arealet. Derudover er der registreret 
beskyttet natur, § 3 eng, på matr.nr. 27fr og matr.nr. 27 ff. Denne naturstatus skal 
formentlig korrigeres i overensstemmelse med status.  
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Der er i området enkelte krydsende ledninger, herunder fælleskloakledninger sammen 
med enkelte af nabohusene. I forbindelse med den endelige disponering vil dette 
naturligvis indgå.  
 
Vi vil med nærværende anmode om, at plangrundlaget ændres i forbindelse med 
forestående kommuneplanrevision. Herefter vil vi ansøge om lokalplanlægning for 
området til hotelformål.  
 
Vi står som altid klar til at uddybe vores ansøgning og bevare spørgsmål med behov.  
 
Med venlig hilsen 

 
Uffe Holm 
Landinspektør 
75 12 13 66 
uh@landsyd.dk 
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Projektområdet: 

 
 
Principielt forslag til disponering 
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Referencefotos 
 
Bygninger  
- Det konkret byggeri vil kun blive i 12½ m/3 etager + tagterrasse 
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Principsnit for et konkret byggeri i Rindby, med en bygningshøjde på 12½ m.  
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Udearealer 

 

 
  



9 
 

 
Kronprinsensgade 68 - 6700 Esbjerg - Tlf. 75 12 13 66 - esbjerg@landsyd.dk - www.landsyd.dk 
 

Restaurantområde: 

 
 
Forbindelse til promenadeprojekt over Kirkevejen: 

  


