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Tillæg til en kommuneplan 
Kommuneplanen er en overordnet og sammenfattende plan, der 

konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen og 
arealanvendelsen i kommunen. Klimatilpasningsplanen er et tillæg hertil. 
 

Endelig vedtagelse 
 

Klimatilpasningsplanen blev endelig vedtaget af Fanø Byråd 
 
  den 18.08. 2014. 

 
Retsvirkninger 

Planens retsvirkninger træder i kraft fra offentliggørelsesdatoen, hvorefter 
ejendomme inden for området kun må udstykkes, bebygges eller 
anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. 

Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte. 
 

Andre oplysninger 
Planen er indberettet i Plansystem.dk og er offentlig tilgængelig på Fanø 
Rådhus, Skolevej 5-7, Nordby, 6720 Fanø, inden for almindelig åbningstid. 

Planerne kan også ses på Fanø Kommunes hjemmeside, www.fanoe.dk 
under fanebladet Byg & Bo, Kommuneplan 2013, Tillæg til kommuneplan 

2013. 
 
Oplysning om planernes vedtagelse vil blive fremsendt til offentlige 

myndigheder samt personer, institutioner og andre, der tidligere har 
modtaget forslagene eller rettidigt gjort indsigelse mod dette. 

 
Annonce: Kan ses på Fanø Kommunes hjemmeside www.fanoe.dk fra den 

8. oktober 2014. 
 
Klagevejledning 

 
I henhold til lov om planlægning, § 58, stk. 1, nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. 
Det vil sige, at du for eksempel kan klage, hvis du ikke mener, byrådet har haft hjemmel til 
at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at byrådet efter din opfattelse burde 

have truffet en anden afgørelse. 
 
Klagen skal sendes pr. mail til raadhuset@fanoe.dk eller pr. brev til Fanø Kommune, 
Skolevej 5-7, 6720 Fanø. Du kan også sende klagen via digital post fra din digitale 
postkasse.  
Klagen skal være modtaget af kommunen inden 4 uger fra modtagelse af denne afgørelse. 
Fanø Kommune videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med de 

dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse og en udtalelse fra kommunen senest 3 
uger efter klagefristens udløb. 

 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du 
indbetaler et gebyr på 500 kr. Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og 
Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra kommunen. Du skal benytte denne 

opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder 
behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den 
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om indbringning af 
klager og gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 
www.nmkn.dk .  

http://www.fanoe.dk/
mailto:raadhuset@fanoe.dk
http://www.nmkn.dk/
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Sammendrag 
Formål 

Denne klimatilpasningsplan indeholder et overblik over risikoen for 
oversvømmelser på Fanø, og opstiller en politisk prioritering af indsatser 

for at mindske eller undgå skader forsaget af klimaændringerne.  
 
 

Konsekvens af klimaforandringer på Fanø 
For Fanø giver de stigende vandmængder primært problemer i forhold til 

den stigende havvandsstand. Havvandsstigningen vil betyde forøget risiko 
for oftere og større stormfloder over de næste 50 år. Derudover betyder 

en stigende havvandstand også en stigende grundvandsstand, dette kan 
ligeledes være et problem, da grundvandet på Fanø i forvejen ligger 
forholdsvist højt. 

 
Fanøs undergrund består primært af sand. Byerne er forholdsvis grønne og 

omfanget af belægninger er ikke stor sammenlignet med større byer. 
Store regnskyl giver derfor på nuværende tidspunkt ikke de store 
ophobninger af vand, med mindre der er stormflod eller grundvandet står 

ualmindeligt højt. 
Hele regnvands- og spildevandssystemet er separeret og blev renoveret 

fra 1995-2000. Efter den hydrauliske model kan regnvandssystemet i 
Nordby og Sønderho klare en 5 års regn i 2050 uden at bebyggelsen 
oversvømmes. Der kan dog dannes mindre ophobninger (3-10 cm) af vand 

på vejbanen forskellige steder i Nordby og Sønderho.   
 

Fremgangsmåde 
Fanø kommunes klimatilpasningsplan er primært lavet på baggrund af de 
kort som staten har stillet til rådighed. I forhold til praktiske erfaringer og 

historiske hændelser er de statslige bluespotkort blevet gennemgået af 
Fanø Kommunes Beredskab, Fanø Vand A/S samt Fanø Kommunes 

tekniske koordinator. 
Udover de statslige kort har Fanø Kommune fået udarbejdet hydrauliske 
kort, som viser regnvandssystemets kapacitet ved forskellige 

regnhændelser. Planen og de data, som danner baggrund for 
kortlægningen er udarbejdet med prognoser frem til år 2050. Tallene fra 

2050-2100 indeholder vurderes at indeholde så store usikkerheder at det 
vanskeliggøre dannelsen af et præcist risikobillede. 
 

Klimatilpasningsplanen er ift. det forpligtende samarbejde med Esbjerg 
Kommune blevet sendt i intern høring. Esbjerg Kommune har følgende 

bemærkninger: 
Esbjerg Kommune, Teknik & Miljø har foretaget en intern høring af Fanø 
Kommunes forslag til en klimatilpasningsplan. Høringen er foretaget med 

udgangspunkt i, om der er forhold i tilpasningsplanen, der i relation til den 
aftalte opgavefordeling på natur- og miljøområdet, skal vurderes nærmere 

el. kræver en egentlig tilladelse/godkendelse af Esbjerg Kommune. 
  

Vi har med udgangspunkt i ovenstående følgende bemærkninger: 
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Natur 

Det kan på baggrund af tilpasningsplanen ikke vurderes, om nogle 
indsatser/handlinger kræver dispensation efter naturbeskyttelsesloven 
og/eller konsekvensvurdering ift. habitatbekendtgørelsen (såfremt 

handlingerne finder sted i Natura 2000-område). Dette er på planen 
nuværende stade ikke problematisk – idet denne vurdering skal foretages, 

når handlingerne skal konkretiseres. I udgangspunktet vil det ikke være 
problematisk at forsinke/opbevare rent overfladevand i kortere perioder på 
naturarealer. 

  
Forholdet til Vand- og Natura 2000-planer 

Vi skal henlede opmærksomheden på, at det i tilpasningsplanens 
indledning bør skrives, at planen (som et kommuneplantillæg) ikke må 
stride mod en vandplan, en Natura 2000-plan eller handleplaner for 

realiseringen af disse planer, jf. planlovens § 11, stk. 4. 
  

Øvrige bemærkninger 
I forhold til de øvrige opgaveområder, der varetages af Esbjerg Kommune 
for Fanø, er der ingen bemærkninger. 
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Fanø Kommunes visioner, mål og 

retningslinjer for klimatilpasningen 

Med klimatilpasningsplanen ønsker Fanø Byråd på borgernes og 
virksomhedernes vegne at være forberedt på de kommende 
klimaforandringer. Byrådets mål med planen er at mindske de skader, som 

følge af stigende havvand og at sikre at nye bolig- og erhvervsområder 
udformes og placeres med tanke for den stigende vandmængde (havvand, 

regn- samt grundvand). 
 
Det langsigtede mål er at byerne og sommerhusområderne, også i 2050, 

skal kunne modstå havvandstande, som statistisk set kun forekommer 
hvert 100. år.  

I forhold til regnvand er det Fanø Kommunes mål at regnvandssystemet 
også i 2050 skal kunne klare en 5 års-regnhændelse.  
 

Byrådet fokuserer udelukkende på de geografiske områder, hvor de 
største problemer med vand ifølge beregningerne kan forventes. 

Prioritering af indsatserne er foretaget på baggrund af de forskellige 
kriterier og tidsperspektiver, som er fremlagt i planen. 
Byrådets indsatsområder er: 

 
1. Klimaudfordringen skal indtænkes i alle fremtidige planer, herunder 

særligt lokalplaner og byudviklingsområder.  
2. I 2014-2015 forhøjes diget mellem Lille Slippe og marinaen i Nordby 

og højderne omkring Norddiget ved Sønderho opmåles. 

3. I 2014-2024 igangsættes en undersøgelse af muligheder, 
omkostninger og finansiering til yderligere stormflodssikring af 

Nordby og Sønderho. Specifikt skal forhøjelse af digerne og andre 
alternative løsninger undersøges. Der hentes eventuelt inspiration 
andre steder i verden, eksempelvis Holland.  

4. I 2014 undersøges området ved skolehallen for eventuelle 
problemer med vandophobninger. En handling er eksempelvis at 

aflede vand til græsarealerne. Denne prioritering er vigtig idet 
hallen jævnfør beredskabsplanen skal bruges ifm. en evakuering. 

5. I 2014-16 foretages ved hjælp af den hydrauliske model for 

regnvandssystemet, beregninger for eventuelle nødvendige 
kapacitetsforøgelser og forbedringer i ledningsnettet. Målet er at 

regnvandssystemet i 2050 kan rumme en 5 års regn uden at der 
sker ophobning på vejbanen.   

6. I 2016-2036 udføres de nødvendige forbedringer af 
regnvandssystemet. 

7. I 2014-2016 udføres tilstandspejlinger af grundvandsspejlet i nye 

byudviklingsområder i både Nordby og Sønderho.  
8. I 2014-2016 udføres tilstandspejlinger af grundvandsspejlet i 

eksisterende byområder med problematisk højt grundvand i Nordby 
og Sønderho. 
Herefter udarbejdes mulige løsningsforslag i perioden 2016-2017. 
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9. I 2017-2019 undersøges de afløbsløse lavninger i 
sommerhusområderne (kortbilag 1.1 og 1.2), herefter udarbejdes 

mulige løsningsforslag fra 2019-20. 
 

Mål 

Kommuneplan 2013´s 

nuværende mål 

Tilføjede mål i forbindelse med 

klimatilpasningstillægget 

at arbejde for at mindske 

miljøbelastningen ved at udbrede 

kendskabet til miljøforbedrende 

initiativer og ved at reducere 

miljøbelastningen fra kommunens 

egne aktiviteter og virksomheder 

 

 

at fremme en miljørigtig, effektiv og 

sikker energiforsyning ved blandt 

andet at fremme brugen af 

vedvarende energi  

 

 

at koordinere beslutninger 

vedrørende miljømæssige, trafikale, 

erhvervsmæssige, sociale, 

sundhedsmæssige, 

uddannelsesmæssige, kulturelle og 

økonomiske forhold med henblik på 

at sikre en optimal udnyttelse af 

kommunens ressourcer og sikre en 

miljømæssig, økonomisk og social 

bæredygtig udvikling 

 

 At klimaudfordringen vurderes i alle 

planer og konkrete projekter. 

 at sikre Sønderho og Nordby for 

kommende havvandsstigninger således 

at byerne er sikret mod en 100 års 

storm i 2050. 

 

Ved etablering af anlæg til sikring mod 

oversvømmelser undersøges 

mulighederne for at disse udarbejdes 

på en sådan måde, at de også kan 

indeholde andre funktioner; rekreative 

eller urbane. 

 At sikre at planlægning for anlæg og 

byggeri i lavbundsarealer og andre 

arealer, der er truet af oversvømmelse, 

sker under hensynet til risikoen for 

forhøjet vandstand. Ved planlægningen 

af disse områder tages stilling til 

anvendelse af eksempelvis følgende 

virkemidler: 
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Fastsætte minimums sokkelhøjde, 

regnvandsbede, befæstelsesgrad, 

terrænregulering 

Placering af bebyggelse i forhold til den 

naturlige overfladeafstrømning 

 

 

Retningslinjer 

Nuværende retningslinjer 

omkring klima 

Tilføjede retningslinjer 

19.1 Udbygning og omstilling af 

energiforsyningen skal ske på et 

bæredygtigt grundlag. 

 

19.2 Ved renovering og nybyggeri af 

kommunale bygninger skal der 

benyttes energirigtige og miljø-venlige 

metoder og materialer. 

 

19.3 Borgere og virksomheder skal 

tilskyndes til at benytte miljøvenlig 

energiforsyning og til at mindske 

ressourceforbruget bl.a. via øget 

genanvendelse. 

 

19.5 Kommunen bør tage miljø- og 

energimæssige hensyn i forbindelse 

med indkøb, vedligeholdelse og 

byggeri. 

 

19.4 Lokalplaner skal indeholde 

bestemmelser, der giver mulighed for, 

at nye boliger indrettes miljøvenligt 

med lavt energiforbrug. 

 

Inden etablering af nye boligområder 

måles grundvandstanden i området. 

 

I planlægning af nye boligområder 

etableres åbne grøfter, regnbede og 

andre rekreative, elementer der kan 

afhjælpe højt grundvand og store 

regnmængder. 

 

I nye og eksisterende boligområder i 

byzone, begrænses brugen af 

flisebelægninger og gennemtrængelige 

belægninger bruges, hvor det er 

muligt. 

  

19.6 Naturgenopretning, planlægning 

for nye naturområder og grønne 

byområder samt driften af de 

kommunale grønne områder skal ske 

med henblik på at sikre 

spredningskorridorer og andre tiltag, 

der kan fremme den biologiske 

mangfoldighed. 

Ved projekter som giver lettere 

forurenet overskudsjord på øen, 

vurderes om jorden kan bruges på 

digerne inden den evt. transporteres til 

fastlandet. 

  

1.11 Projekter vedrørende byggeri, 

anlæg og lignende skal placeres i 

forhold til det naturlige landskab på 

Er der problemer med højt grundvand 

kan bebyggelsen dog placeres højere. 
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Fanø:  

Byggeri skal placeres med 

udgangspunkt i lavest liggende terræn, 

målt fra grundens lavest liggende flade. 

Fordybninger i fladen med en 

udstrækning under 1m², medregnes 

ikke. Såfremt fladen for det bebyggede 

areal afviger mere end 0,25m, kræver 

tilladelse til projektet ansøgning med 

redegørelse for de terrænmæssige 

forhold.   

Terrænregulering på mere end ±0,25 

m i forhold til eksisterende naturligt 

terræn kræver byrådets godkendelse.  

For bebyggelse i forskudte plan, må 

højdeforskellen mellem overkant gulv i 

nederste plan til overkant gulv i øverste 

plan ikke overstiger 2 m. Lovlig 

eksisterende bebyggelse kan renoveres 

eller erstattes af ny bebyggelse med 

samme placering som eksisterende 

lovlig bebyggelse. 

2.3 Ved udlæg af arealer til boliger på 

lavtliggende arealer skal der tages de 

nødvendige forholdsregler for at 

beskytte ejendommene mod 

oversvømmelse. Dette kan ske ved at 

fastlægge en mindste gulvkote i det 

kommende byggeri, idet denne kote 

kan afvige fra rammerne i retningslinje 

1.11, hvilket skal indgå i 

arealdisponeringen af det pågældende 

område. 

 

Er der problemer med højt grundvand i 

det udlagte område kan bebyggelsen 

eksempelvis etableres på sandpuder, 

der kan etableres grøfter til 

vandafledning, området kan drænes 

eller der fastsættes en (højere) 

gulvkote således at bebyggelsen hæves 

over de koter, hvor der er problemer 

med grundvand. 
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Redegørelse 
  

Klimaændringer generelt 

Prognoserne og statistikkerne for fremtidens klima forudsiger øgede 
vandmængder fra regn, hav og storm. 

 
I den fjerde rapport fra FN's klimapanel forudses det, at havet i danske 

farvande gradvist vil stige med mellem 15 og 75 cm hen imod slutningen 
af dette århundrede.  

DMI og GEUS vurderer på baggrund af den hidtidige forskning, at 
klimaændringerne kan få havvandsniveauet omkring Danmark til at stige 
mellem 0,2 og 1,4 m i dette århundrede. Da landhævning og vind også 

spiller ind, vil det betyde, at den oplevede vandstand kan stige op mod 1,4 
meter afhængig af hvor i landet, man befinder sig. 

  
Øgede vandmænger, vil komme i form af: 

 Stigning af havvandspejlet, 

 Større risiko for stormflod som følge af øgede vindstyrker og 
havvandsspejlstigningen, 

 Øgede nedbørsmængder, 
 Stigninger i det generelle grundvandsspejl som følge af de øgede 

nedbørsmængder. 

 
Danmark får i fremtiden et varmere og generelt vådere vejr med øget 

hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrbegivenheder. 
Temperaturen vil stige. Vintrene vil blive mildere, og somrene vil blive 
varmere. Der vil blive flere og længerevarende varme- og hedebølger.  

Frem mod år 2050 forventes temperaturen gennemsnitlig at stige med 1,2 
grader Celcius sammenlignet med perioden 1961–1990. I 2100 forventes 

en stigning i temperaturen på 2,9 grader Celcius.  
Der kan forventes mere nedbør – især om vinteren. Sommeren er 
vanskeligere at forudsige, men vil sandsynligvis blive præget af længere 

tørre perioder samtidig med, at der vil blive kraftigere skybrud. Som 
gennemsnit forventes årsmiddelnedbøren at stige med ca. 7 % frem mod 

2050. I 2100 forventes årsmiddelnedbøren at være vokset med ca. 14 %.  
Der er både positive og negative konsekvenser af klimaændringerne.  
De positive effekter er primært knyttet til stigende temperaturer, som 

f.eks. giver længere vækstsæson og øget produktivitet i land- og 
skovbrug, og mildere vintre, som mindsker energiforbrug og behov for 

vinterberedskab mv. De negative konsekvenser er især knyttet til 
ekstremregn, højere havvandstand og kraftigere storme, der kan medføre 
omfattende skader på f.eks. bygninger og infrastruktur samt tab af 

landbrugsafgrøder. 
De planlægningsmæssige udfordringer, som klimaændringerne indebærer, 

skaber behov for at udvikle løsninger, der kan afhjælpe eller minimere 
skader på eksisterende værdier, og for at planlægge, så byerne og det 
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åbne land vil kunne indrettes til at kunne klare det ændrede klima og 
måske få en fordel ud af det. 
(Kilde: Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner, vejledning fra Naturstyrelsen) 

Klimaændringer på Fanø 

Udgangspunktet på Fanø er at der er begrænsede problemer i forhold til 

de øgede mængder regnvand, da øen primært består af sand og 
belægningsgraden i byområderne ikke er så omfangsrig, som i andre 
større byer i Danmark.  På Fanø står grundvandet nogle steder højt, 

hvilket måske i regnintensive perioder kan give nedsivningsproblemer. En 
de af store udfordringer på Fanø er vandet fra havet, og spørgsmålet om 

selve omfanget og hyppigheden af fremtidens stormfloder, forsaget af en 
generel højere havvandsstand og hyppigere storme.  

Valg af fremtidsscenarie 

Fanø Kommune har valgt primært at se på årene frem mod 2050, da 
usikkerheden i data bliver større for perioden fra 2050-2100. De store 

udsving i fremtidsscenarierne kan gøre det svært at træffe beslutninger 
om konkrete tiltag. 

 
FNs klimapanel har opstillet forskellige fremtidsscenarier, som beskriver 
fremtidens klima ud fra forskellige antagelser om samfundsudviklingen. 

 
DMI har på baggrund af disse, opstillet et scenarie (A1B), der svarer til 

EUs målsætning om at temperaturen ikke må stige mere end 2 grader C i 
forhold til førindustrielt niveau (EU2C). Dette scenarie forudsætter 
yderligere klimapolitiske tiltag. Klima og Energiministeriet anbefaler at 

klimaplanerne udarbejdes på baggrund af dette scenarie, men at andre 
scenearier bruges som sammenligningsgrundlag.  

 
Scenariet gælder udviklingen frem mod 2050. 

A1B scenariet (anbefales af Klima og Energiministeriet) 
Ifølge dette scenarie topper de menneskelige udledninger af drivhusgasser 
omkring 2050, hvorefter de falder. Det forudsætter en hurtig økonomisk 

vækst med en global befolkning, som kulminerer midt i århundredet. 
Scenariet indebærer en hurtig introduktion af nye og mere effektive 

teknologier og forudsætter, at der anvendes en blanding af fossile og ikke-
fossile energikilder. DMI har beregnet A1B scenariet for Danmark for 
perioden 2021-2050. I denne periode er det på grund af det hidtidige 

udslip og naturlige variationer i klimasystemet i praksis umuligt at skelne 
mellem de forskellige scenarier. A1B kan derfor repræsentere alle 

scenarierne i denne periode. 
 
I forhold til udviklingen fra 2050-2100 er op stillet 3 forskellige scenarier 

A2 (mellemhøjt), B2 (mellemlavt) og EU´s 2 grader scenarie (lavt). 
Læs mere om de forskellige fremtidsscenarier på: 

www.klimatilpasning.dk/viden-om/klima/klimascenarier.aspx 
  

http://www.klimatilpasning.dk/viden-om/klima/klimascenarier.aspx
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Kortlægning af værdier og risikoområder 

 

Værdikort 

Oversvømmelser som følger af klimaændringer ses ikke som et problem på 
de ubebyggede områder på Fanø, da det ikke er unormalt at naturen fra 
tid til anden oversvømmes af stormfloder. Derfor fokuseres der i denne 

risikokortlægning på de beboede områder og værdierne knyttet hertil.  
 

De måneder, hvor der er mest nedbør, højeste grundvandsstand og størst 
risiko for stormfloder, er de måneder hvor der er også færrest turister. 
Derfor vægtes befolkningstætheden ud fra de faste adresser i Nordby og 

dernæst Sønderho. 
 

 

Beboede områder Befolkningstæthed 

  
 Helårsbeboelse       under 10 indbyggere   
Sommerhuse       10-12 indbyggere 
       25-50 indbyggere 
       50-100 indbyggere 

    Over 100 indbyggere 
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Kortet med ejendomsværdier er beregnet ud fra en samlet værdi af 
grundværdi og bygningsværdi inden for et 100 x 100 m kvadrat. Det vil 

derfor ofte være således, at jo tættet bebyggelsen ligger, jo højere værdi 
er der inden for kvadratet. Alligevel kan de enkelte sommerhuse have en 
højere ejendomsværdi end helårsbeboelse i Sønderho og Nordby, men 

dette illustreres ikke med den pågældende model. 
 

De kulturhistoriske værdier er koncentreret omkring bykernerne i 
Sønderho og Nordby. En del af den ældre bebyggelse har flere gange, før 
digerne blev bygget, været oversvømmet af stormfloder. Den gamle 

bebyggelse karakteriseret ved oftest at være placeret på det højeste sted 
på grunden. Tidligere kunne bebyggelsen desuden bedre tåle at blive 

oversvømmet med uisolerede mure og sand under gulvene. 
De klimabetingede forandringer og husenes modernisering gør i dag også 
den gamle bebyggelse sårbar over for vandets indtrængen. Da 

skipperbyerne Nordby og Sønderho er af stor national kulturhistorisk 
værdi, anses de også for værdifulde for samfundet, og har derfor en høj 

prioriteringsgrad. 

Ejendomsværdi Bevaringsværdige bykerner 

  
mindre end 5 mio. kr.        Bevaringsværdige skippermiljøer og kirker 
5-10 mio. kr. 
10-15 mio. kr. 
15-20 mio. kr. 

20-40 mio. kr. 
40-100 mio. kr. 
100-200 mio. kr. 
Større end 200 mio.kr. 
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Risikobillede 

Havvandsstigning  

 
Ifølge de seneste nationale udmeldinger forventes en havspejlsstigning 

frem mod år 2050 på 10-50 cm og på 20-140 cm frem mod 2100. 
Siden 1990 er der sket en relativ havspejlstigning på 8 cm omkring Fanø. 

(kilde: kystdirektoratets notat om digerne på Fanø 2012)  
I år 2100 forventer DMI at den maksimale vandstand øges med 50-170 

centimeter for Vadehavet. Tallet er angivet som summen af 
vandstandsstigningen og 30 centimeter ekstra på grund af øget vindpres 
som klimaændringerne også forsager. 

 
Fremtidens høje vandstande - stormfloder 
Den generelle havvandsstigning og de øgede vindstyrker vil have den 
konsekvens at der oftere vil forekomme stormfloder.   

 
Lokalt defineres en "stormflod" som, når vandet er mere end 3 m over 0. 
Ved de højder lukkes de forskellige højvandsporte i digerne.  De sidste 50 

år har der gennemsnitlig været en stormflod hvert 3 år. 
Ifølge prognoser vil der fra år 2050 gennemsnitligt forekomme stormfloder 

hvert år1.  
Stormflodshændelse der generelt forekommer hvert 3. år, vil fra år 2100, 
med den generelle havspejlsstigning og øget vindstyrke, komme op på 

højder mellem 3,5-4,7 m2. 

Stormflod og diger  

Miljøministeriet og Naturstyrelsen har på baggrund af tal fra 
Kystdirektoratet udarbejdet kort, der kan fortælle om forskellige 

fremtidsscenarier for havvandsstigning og forekomsten af stormfloder. Der 
tales her om 100 års højvandshændelser og 50 års højvandshændelser. 
Altså vandstande som sandsynligvis, vil forekomme 1 gang i løbet af 50 

eller 100 år.  
 

Digerne i Nordby er på det laveste sted i kote 4,30 m (DVR) og i Sønderho 
på kote 4,76 m (kilde: Kystdirektoratets vurdering af sikkerheden af digerne på Fanø 

2012). Højdemodellen af havvandsstigninger viser at vandet vil trænge 

nord om norddiget i Sønderho ved kote 4,40 m. Om dette er en reel risiko 
eller det skyldes at højdemodellen er upræcis, kræver nærmere opmåles i 

området3. 
 

                                       
1
 Til beregninger er brugt 30cm som forventet stigning indtil år 2050 og vandstandsdata fra 

Graadyb (1976 til 2006 med 15 min interval). Herefter er hyppigheden for en vandstand 
over 3m fundet. Vandstandsstatistikken korrigeret med +30cm.  Vandstand over 3m 
overskrides tre gange så hyppigt i 2050 som i dag. 
2 Statens anbefaling ift. FN's Klimapanel og DMI's skalering. 
3 Højdemodellen af Danmark er udarbejdet i 2007 på baggrund af et punktnet 

med 1,60 mellem hvert punkt. 
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Sommerhusområderne ved Fanø Bad og Rindby beskyttes af klitterne og 
vil ifølge beregninger ud fra højdemodellen først give problemer, når 

vandstanden når op omkring kote 4,8-5 m (DVR). Det samme gælder for 
sommerhusområdet i Sønderho. 
 

Stormfloden i 1990 på 4,02 m bliver betragtet som en 100 års hændelse 
og stormfloden i 1981 på 4,29 m som mere end en 200 års hændelse.  

 
En 100 års middeltid vandstand er i Esbjerg i dag 4,05 m, en 200 års 
middeltid vandstand er 4,22 m, en 50 års er 3,88 m og en 20 års 

middelvandstand er 3,62 m  
(kilde: Kystdirektoratets højvandsstatistik 2012). 

 

Voldsomme stormfloder som statistisk kun forekommer hver 
50. eller 100. år 
En statistisk 100 års hændelse er i dag på 4,05 m. (Kystdirektoratet) 
Ser vi på udviklingen (i forhold til havvandsstigning) frem mod 2050 i 

forhold til det mest pessimistiske scenarie vil en 50 års hændelse nå en 
højde af 4,30 m, mens det mest positive scenarie vil give 
oversvømmelseshøjde på 4,1 m. 

 
Digerne i Nordby vil med nuværende højde i 2050 højst sandsynligt ikke 

kunne holde en 100 års storm ude. 
 

Mulige 
fremtidsscenarier 
på baggrund af  

FN's 
klimarapport 

 År 2050 

Lav Middel høj Meget høj I 2010 

50 års hændelse 4.10 4.20 4.20 4.30* 3.90 

100 års 
hændelse 

4.20 4.30* 4.40* 4.50** 4.10 

      
*Tallene markeret med en stjerne viser hvornår vandstanden er højere end det laveste 
sted på digerne i Nordby. 

** Tallene markeret med to stjerne viser hvornår vandstanden er højere end det laveste 
sted på digerne i Sønderho og Nordby. 

 

Mulige 

fremtidsscenarier 
på baggrund af  

FN's 
klimarapport 

 År 2100 

Lav middel høj Meget høj I  2010 

50 års hændelse 4.40** 4.60** 4.90** 5.20** 3.90 

100 års 
hændelse 

4.50** 4.80** 5.10** 5.30** 4.10 
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Grundvandsforhold 

Grundvandet på Fanø står generelt ret højt især i vintermånederne. I 

januar og februar 2013 har grundvandet omkring Sandflodhede på Fanø 
gennemsnitligt ligget ca. 50 cm under jordoverfladen (kilde: Fanø Vand A/S 

pejlinger omkring Sandflodhede 1993-2012). 
Grundvandskortene er udarbejdet af GEUS på baggrund af en geologisk 
model for hele Danmark. Modellen viser at middel grundvandsstanden i 
Nordby i 1991-2012 står 1-0 m under jordoverfladen og 3-1 m i Sønderho. 

Modellens fremstilling af Nordbys grundvandsstand stemmer overens med 
virkeligheden, mens modellens fremstilling af Sønderhos grundvandsstand 

ikke svarer til de reelle forhold, som sandsynligvis ligner Nordbys. 
 
I 2001-2003 blev der gennem 2 år lavet grundvandspejlinger i Nordby, 

som viser at grundvandet i byen gennemsnitlig ligger 1-0,5 m under 
terræn. Pejlemålingerne viser, at der er områder i Nordby hvor 

grundvandet i de vådeste måneder ligger meget højt. Det gælder bl.a. for 
dele af Præstevænget, Kløverengen og dele af den sydøstlige del af 

Hovedgaden.  
 
Ifølge grundvandsmodellen fra GEUS vil ændringen af middel 

grundvandsdannelsen i Sønderho i år 2021-2050 ved en våd klimamodel 
ligge på 60-80 mm pr. år, ved median klimamodel på 40-60 mm/år og ved 

en tør klimamodel op til 0-20 mm/år. 
 
Ifølge grundvandsmodellen fra GEUS vil ændringen i grundvandsdannelsen 

2021-2050 for scenarie A1B, i Nordby ligge et sted mellem -20 mm og + 
40 mm, uanset om der vælges en våd eller tør fremtidsmodel og om 

grundvandsdannelsen sættes til lav eller middel. 
 

Af de fremskrevne ændringer i grundvandsstanden i Nordby og Sønderho 

for 2021-50 fremgår en grundvandsstigning på med 1-0 m for en våd og 
middel klimamodel og for en tør model vil den falde med 0-(-)1 m.  
 

Det er vanskeligt at give noget præcist bud på fremtidens 
grundvandsstande på Fanø, men når havvandet stiger følger grundvandet 

med i et vist omfang. Det er derfor vigtigt ved udlæg af nye 
byudviklingsområder, fortætning af eksisterende områder eller større 
byggeprojekter i områder med tendens til højt grundvand at få nærmere 

kendskab til grundvandsstanden i området og afløbsmulighederne i 
området. 

 

Kloak- og regnvandssystem 

Kloak- og regnvandssystem blev gennemrenoveret og separeret i Nordby 
fra 1992-1995 og i Sønderho fra 1999-2000.  Renoveringen har betydet at 
spildevand fra husene og regnvand fra vejene stort set ikke løber i samme 

system.  
Kloakvandet pumpes fra Nordby til Esbjerg, hvor det renses. 
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Ejendommene i Nordby og Sønderho er kloakeret. I sommerhusområderne 
er ca. 1/6 af sommerhusene kloakeret. De resterende ejendomme har 

septiktanke eller nedsivningsanlæg. Ifølge Fanø Kommunes 
Spildevandsstrategi er planen at de resterende ejendomme i 
sommerhusområderne først kloakeres fra 2020.  

 
Et ukendt antal husstande i Nordby og Sønderho afleder deres regnvand til 

spildevandssystemet. Enkelte steder i Nordby forefindes overløb mellem 
spildevandssystemet og regnvandssystemet, således at 
spildevandssystemet fungerer som reservoir ved store regnmængder eller 

ophobning af bagvand ved stormflod. Overgangen skal aktiveres manuelt.  
I Sønderho er der flere steder, hvor vandet fra vejene løber direkte i 

spildevandssystemet gennem vejristene. Vejristene er etableret fordi det 
har været besværligt eller umuligt at nedlægge regnvandsledninger med 
en hældning, så vandet kunne løbe væk.  

 
Der indgår således en mængde regnvand i spildevandssystemet. Dette ses 

ved at der på tørvejrsdage bliver sendt dobbelt så meget vand til Esbjerg 
som ellers, jævnfør Fanø Vand A/S. 
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Regnvandshåndtering 

 
 
Vandets veje ud til havet 

 
 

Regnvand  
Ved de fleste ejendomme nedsives regnvand på den enkelte grund. I den 
tætte del af Nordby og Sønderho samles en del regnvand fra tagene, og 

løber ud i vejens regnvandssystem og herfra ud i Vadehavet.  
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Ifølge spildevandsplanen for Fanø Kommune kan regnvandet i Nordby og 
Sønderho nedsives på stedet eller tilledes i Vadehavet via 

vejafvandingssystemet. 
 
Et antal husstande i Sønderho og Nordby har koblet deres tagvand på det 

offentlige vejafvandingssystem.  
 

Fra Spellmans Toft føres tag- og overfladevand til 
hovedregnvandsledningen i Strandvejen/Gl. Postvej. 
I Øgdal afledes tag- og overfladevand til de offentlige regnvandsledninger. 

I det nye område ved Vangled er der ligeledes lagt stik ind, så de enkelte 
husstande har mulighed for at aflede deres tagvand og overfladevand til 

Vadehavet via vejafvandingssystemet. 
I følge spildevandsplanen, vil det kommende boligområde nord og øst for 
efterskolen også aflede deres tag og overfladevand til de offentlige 

regnvandsledninger. 
Ved Vesten Bavnen er indbygget et underjordisk forsinkelsesbassin for 

regnvand.  
 
Ved øgede regnmængder eller stormflod vil de vandmængder, som 

trænger ned i regnvandssystemet blive pumpet tilbage i havet. Til formålet 
er etableret 3 kraftige pumpestationer i Nordby og i Sønderho er der 1 

regnvandspumpe. 
 
I sommerhusområderne er der en række kunstige søer, som delvist 

absorberer regnvandet fra de omkringliggende arealer. Søerne er højest i 
vinterperioden. I sommerhusområderne nedsives tag- og overfladevand på 

egen grund eller tilledes eksisterende vandløb, grøfter eller søer. 
 

Uden for byområderne løber regnvandet gennem offentlige og private 
grøfter, vandløb og dræn og ledes herfra ud i havet. 
 

Regnvandssystemets kapacitet 
Der er lavet hydrauliske beregninger på regnvandssystemets kapacitet i 

forhold til en 5 – 10 – 20 - 50 og 100 års regnhændelse. Beregninger viser 
således kapaciteten på systemet, lokaliserer oversvømmelser, fordelingen 
af vandet på jordoverfladen.  

Endvidere er der lavet beregninger på en 20 års regnhændelse ved 
stormflod, hvor regnvandet ikke selv kan løbe ud i Vadehavet, men må 

pumpes. (se kortbilag 4.1 c, 4.1 d, 4.2 c og 4.3 c) 
 
Kortlægningen viser, at der på Fanø ikke er store områder med 

ejendomme, som oversvømmes ved kraftige skybrud, ikke engang ved en 
100 års regn. Flere steder står der dog i 2050, ved en 5 års regn mellem 

3-10 cm vand på vejene.  
Endvidere er der et kritisk område ved skolehallen. Beregningerne over 
hvordan vandet fordeler sig på jordoverfladen, er dog lavet før 

renoveringen af området og viser derfor ikke, det reelle billede af vandets 
ophobning i området. 
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Da skolehallen er en del af beredskabsplanen i forhold til evakuering i 
krisesituationer, er det derfor vigtigt at undersøge vandets 

strømningsveje. 
 
Der ud over viste kortene en vandophobning ved golfbanen ved Fanø bad. 

Fanø Kommune er opmærksom på problemet og har indgået aftaler med 
ejerne om at afhjælpe systemet ved en afledning af vandet over golfbanen 

og videre ud til havet gennem grøft- og vandløbssystemet. 
 
I Spelmanns Toft vil der ifølge kortene fra 2050 stå 3-10 cm vand omkring 

en del af bebyggelsen ved 5, 10, 20, 50 og 100 års regnskyl. For at 
afhjælpe problemet kan vandet ledes hen til grøftesystemet nord for 

Spelmanns Toft. 
 
Ved brugsen i Nordby vil der ske en vandophobning allerede ved en 5 års 

regn. Fanø Kommune er opmærksom på problemet, og ved udskiftning af 
rørene vælges en rørdimension, som vil kunne afhjælpe problemet. 

 
Herudover viser kortene andre småproblemer med vand på vejene end 
ovenfor anført. Ved udskiftning af gamle rør i systemet til større 

dimensioner afhjælpes vand på vejene ved 5 års regn. Kortene viser at det 
vand, som samles på vejene i Sønderho og Nordby ikke er mere end 3-10 

cm for 5 års regn og max. 20 cm ved en 100 års regn og at vandet 
forsvinder igen efter et par timer.

Figur 3: Eksempel på resultat af Mike Flood beregning ved 100 års regn. 
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Vandløbsstigninger 

De statslige kort vedr. vandløbsstigninger viser at fremtidige 

oversvømmelser vil ske i naturen uden for byområderne. Ved en 
vandløbsstigning på 1 m oversvømmes et opdyrket areal på Halen syd for 
Lille Grøndal. Arealet indgår i vandsindvindingsområdet for Fanø Vand A/S. 

På arealet forefindes desuden en pejleboring til måling af 
grundvandsstanden. Fremtidige oversvømmelser vurderes dog ikke at 

udgøre en risiko drikkevandskvaliteten.  
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Risikoområder 

Problemområder er i analysen blevet kortlagt for at få identificeret, hvor 

der evt. kunne opstå problemer med ophobning af regnvand/havvand (se 
afsnit om problemtyper). Kortlægningen af risikoområder omfatter 
følgende kort: 

 
 

1. Hydrauliske oversvømmelseskort af regnvandssystemet. 
Modellen er anvendt til at beregne og vise oversvømmelser inden 
for byområderne fra regnvandssystemet i 2050 ved en 5, 10, 20, 

50 og 100 års regn. 
2. Lavningsanalysekort / bluespotkort og kort over vandløb og 

grøfter – viser hvor vandet teoretisk set vil samle sig uden for 
byområderne ved kraftig skybrud. 

3. Kortlægning af oversvømmelser på baggrund af erfaringer og 

observationer af beredskabet, Fanø Vand A/S, Fanø Kommune 
og borgerne på Fanø. 

4. Kort over grundvandsstigning – scenarie 50 år frem. 
5. Kortlægning af områder med højt grundvand på baggrund af 

grundvandspejlinger i Nordby 2001-2003, grundvandspejlinger i 
Sønderho 1998-2000 samt borgernes udsagn om høje 
grundvandsstande. 

6. Kort over ekstreme højvandshændelser – hvis vandet går over 

digerne, hvordan vil det så fordele sig. 
 
Lavningsanalysekortene (bluespotkort) er sammenholdt med 

observerede hændelser, eksempelvis hvor grøfter og vandløb, skjulte 
rørføringer og dræn allerede løser problemet. Gennemgangen er sket i 

samarbejde med Fanø Vand A/S, beredskabet og teknisk koordinator 
fra Fanø Kommune. Lavningskortene (Bluespotkortene) har været i 
offentlig høring på kommunens hjemmeside i perioden 15. marts til den 

29. april 2013 og fremlagt på borgermøde den 11. december 2013.  
 

På borgermødet i december kom de fremmødte med bemærkninger og 
tilføjelser vedr. yderlige problemområder i forhold til ophobning af vand 
på Fanø. 

 
Hvad viser kortene? 
Vandproblemerne kan inddeles i 7 forskellige problemtyper: 

 Problemtype 01 - Afløbsløse lavninger 

 Problemtype 02 - Erfaringer med vand ophobning fra" marken". 
 Problemtype 03 - Erfaringer med opstuvning bagvand ved stormflod 
 Problemtype 04 - Problematiske steder i regnvandssystemet. 

 Problemtype 05 - Digernes beskyttelsesevne. 
 Problemtype 06 – Overløb, privat regnvand i spildevands- og 

regnvandssystemet 
 Problemtype 07 – Høj grundvandstand i nye og eksisterende bolig 

og erhvervsområder 
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Problemområderne 01, 03, 04, 05, 06 og 07 gennemgås nærmere side 28 
- 34. 

 
 

 

Prioritering af områder 
Udgangspunktet for prioriteringen af risikoområder er foretaget på 
baggrund af kortlægningen af områder med de største værdier og en 

gennemgang af risikoen for oversvømmelser.  
Værdikortlægningen viser at den største koncentration af 

ejendomsværdier og kulturhistoriske værdier findes i byerne Nordby og 
Sønderho. Det viser sig samtidig at det også er i Nordby og Sønderho at 
vandet først vil trænge ind ved ekstreme højvandsstande. Ses på kortene 

med havvandsstigninger, rammes sommerhusområderne senere end 
Nordby og Sønderho og ikke i samme omfang. 

 
Derfor prioriteres indsatserne fortrinsvis i Nordby og Sønderho, og 
dernæst i sommerhusområderne. 

 
I Nordby kan digerne i dag modstå højvandstande op til 4,30 m. Med en 

højde på 4.30 betyder det at digerne i 2050 højst sandsynligt ikke kan 
modstå en 100 års storm. I Sønderho kan digerne i dag klare vandstande 
på op til 4,76 m. Med denne højde kan digerne modstå en 100 års storm i 

2050, men højst sandsynligt ikke en 100 års storm i år 2100. 
 

Ved højvandsstande på 4,8 m vil vandet så småt begynde at trænge ind 
ad nedkørslen ved Kirkevejen, ifølge højde modellen (se afsnit om 
problemtype 05). Syd for golfbanen vil vandet trænge ind fra nord via 

golfbanen og i den sydligste del af sommerhusområdet omkring Søndre 
Bjerge vil vandet trænge ind fra syd ved vandstande på 4,6 m. Ved 4,9 m 

vil de første 10-15 sommerhusgrunde fordelt på de 3 forskellige steder, 
blive oversvømmet. Ved ekstrem regn vurderes det at størsteparten af 
vandet vil nedsive i sommerhusområderne, og den resterende del vil 

fordeles i de mange søer. 
 

I forhold til ekstremregn (se afsnit om Problemtype 04) vurderes det at 
Nordby og Sønderho ikke har en "belægningsgrad" som gør at regnvand 

vil skabe de store problemer. Kortene over regnvandssystemets kapacitet 
viser at systemet kan klare en 5 års regn i 2050 uden at det generelt 
påvirker bebyggelsen i byområderne. Med de nuværende rørdimensioner 

vil der samles regnvand mellem 3 og 10 cm vand forskellige steder på 
vejbanen i byområderne. I Spelmanns Toft ser det ud til, at der kan opstå 

problemer for enkelte husstande ved en 5 års regn. I Øgdal kan der 
ligeledes opstå problemer ved de fremtidige bebyggelser ved en 5 års 
regn, hvis ikke grundene opfyldes.  

Endvidere viser modelberegningerne problemer ved Skolehallen. 
Modelberegningen er dog lavet på baggrund af den landsdækkende højde 

og terrænmodellen fra 2007. Sidenhen er terræn og belægningerne i 
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området blevet ændret. Derfor er det vigtigt at få præciseret om 
oversvømmelsesrisikoen er reel, idet Skolehallen fungere som 

evakueringssted ifølge beredskabsplanen. 
 
Ifølge lavningskortene (se afsnit om problemtype 01) er der enkelte 

lavninger i sommerhusområderne, hvorfra vandet umilddelbart ikke ledes 
væk. Her skal undersøges nærmere om der reelt er 

vandophobningsproblemer. I alt drejer det sig om ca. 45 sommerhuse 
fordelt på 4 forskellige områder. 
 

I forhold til ophobning af bagvand (se afsnit om problemtype 03), ser 
beredskabet det ikke som et problem på nuværende tidspunkt, at pumpe 

vandet ud manuelt i tilfælde af regnhændelser kombineret med stormflod. 
På sigt er det dog en mulighed at etablere pumper, hvis mængden af vand 
bliver øges og forekomsten bliver hyppigere. 

 
Afvigelser mellem lavningskortenes prognoser og de observerede 

oversvømmelseshændelser tilskrives ofte manglende oprensning af 
grøfter, vandløb eller rør.  
 

Naturområderne på Fanø vurderes ikke at blive påvirket negativt af de 
fremtidige oversvømmelser. 

 
På ovenstående baggrund beslutter Fanø Byråd følgende 
prioritering af indsatser: 

 
1. Klimaudfordringen skal indtænkes i alle fremtidige planer, herunder 

særligt lokalplaner og byudviklingsområder.  
2. I 2014-2015 forhøjes diget mellem Lille Slippe og marinaen i Nordby 

og højderne omkring Norddiget ved Sønderho opmåles. 
3. I 2014-2024 igangsættes en undersøgelse af muligheder, 

omkostninger og finansiering til yderligere stormflodssikring af 

Nordby og Sønderho. Specifikt skal forhøjelse af digerne og andre 
alternative løsninger undersøges. Der hentes eventuelt inspiration 

andre steder i verden, eksempelvis Holland.  
4. I 2014 undersøges området ved skolehallen for eventuelle 

problemer med vandophobninger. En handling er eksempelvis at 

aflede vand til græsarealerne. Denne prioritering er vigtig idet 
hallen jævnfør beredskabsplanen skal bruges ifm. en evakuering. 

5. I 2014-16 foretages ved hjælp af den hydrauliske model for 
regnvandssystemet, beregninger for eventuelle nødvendige 
kapacitetsforøgelser og forbedringer i ledningsnettet. Målet er at 

regnvandssystemet i 2050 kan rumme en 5 års regn uden at der 
sker ophobning på vejbanen.   

6. I 2016-2036 udføres de nødvendige forbedringer af 
regnvandssystemet. 

7. I 2014-2016 udføres tilstandspejlinger af grundvandsspejlet i nye 

byudviklingsområder i både Nordby og Sønderho.  
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8. I 2014-2016 udføres tilstandspejlinger af grundvandsspejlet i 
eksisterende byområder med problematisk højt grundvand i Nordby 

og Sønderho. 
Herefter udarbejdes mulige løsningsforslag i perioden 2016-2017. 

9. I 2017-2019 undersøges de afløbsløse lavninger i 

sommerhusområderne (kortbilag 1.1 og 1.2), herefter udarbejdes 
mulige løsningsforslag fra 2019-20. 
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Miljøvurdering 

Forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 – Klimatilpasningsplan for 

Fanø Kommune er screenet efter lov nr. 1398 af 22. december 2007 om 
Miljøvurdering af planer og programmer.  
 

Fanø Kommune vurderer på baggrund af den gennemførte screening, at de 
i Klimatilpasningen anviste indsatser ikke vil få væsentlig indvirkning på 

miljøet.  
 
Det vurderes derfor ikke at være påkrævet, at udarbejde en egentlig 

miljøvurdering af Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 – 
Klimatilpasningsplan for Fanø Kommune.  

 
Screeningen har været offentliggjort sammen med forslag til Tillæg nr. 2 
til Kommuneplan 2013 – Klimatilpasningsplan for Fanø Kommune. 

 
 

 
 

Problemtype 01 - Afløbsløse lavninger  
 

1. Søndermarken, Sønderho - Bluespotkortet viser et område, hvor 

overfladevandet ikke afledes ved større regnskyl, og hvor ca. 10 

sommerhuse påvirkes i mere eller mindre grad. Områdets 

hydrauliske ledeevne ligger på omkring 900- 975 mm/dag i de 25 

cm øverste jordlag. Hele området er beskyttet under 

Naturbeskyttelseslovens § 3 vedr. hede, dele af matr. nr. 45t, 45s, 

45r, 45q og 44u alle i Sønderho By, Sønderho er registreret som § 3 

mose.   

Modelberegningen bør sammenholdes med lodsejernes reelle 

oplevelse af eventuelle problemer ved større regnhændelser. Matr. 

nr. 44u Sønderho By, Sønderho foreslås anvendt til vandopsamling i 

kritiske perioder eller en løsning, hvor området kobles på grøfte- 

rørsystemet ved Lodne Bjerge. 



 

 
 28 

 

 

2. Kukkedal, Sønderho  Bluespotkortet viser et område, hvor 

overfladevandet ikke afledes ved større regnskyl, og hvor ca. 4 

sommerhuse påvirkes i mere eller mindre grad. Områdets 

hydrauliske ledeevne ligger på omkring 900- 975 mm/dag i de 25 

cm øverste jordlag. Hele området er beskyttet under 

Naturbeskyttelseslovens § 3 vedr. hede.   

Lodsejernes høres nærmere om reelle problemer i forbindelse med 

større regnhændelser. Også her kunne kobles på grøftesystemet.  

 

 

Problemtype 03 - Erfaringer med opstuvning af bagvand 

ved stormflod 

 
 Gammel Huse, Rindbydiget – Ved opstuvning af bagvand 

forsaget af kraftig regn i kombination med stormflod pumper 

beredskabet i dag vandet ud på den anden side af diget. Der 

pumpes ca. 5000 l/min. Og ca. 2 mand er beskæftiget hermed. 

Beredskabet vurderer at der ikke på nuværende tidspunkt er behov 

for installering af en fast pumpe eftersom situationen kun opstår en 

gang hvert 2-3 år. 

 

 Ved Skibsværftet, Nordby - I det tilfælde at det har regnet op til 

en stormflod, pumper beredskabet i dag bagvand ud på den anden 

side af diget ved stormflod når kontraventilen i diget lukkes.  
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Problemtype 04 - Problematiske steder i 

regnvandssystemet 
 

 I forhold til ekstremregn vurderes at begge byer ikke har en 
"belægningsgrad" som gør at regnvand vil skabe de store 

problemer. Kortene over regnvandssystemets kapacitet viser at 
systemet kan klare en 5 års regn i 2050 uden at det generelt 
påvirker bebyggelsen i byområderne, dog vil der med nuværende 

rør dimensioner samles mellem 3 og 10 cm vand forskellige steder 
på vejbanen i byområderne. I Spelmanns Toft ser det ud til at der 

kan opstå problemer for enkelte husstande ved en 5 års regn. I 
Øgdal kan der ligeledes opstå problemer ved de enkelte huse ved en 
5 års regn, hvis ikke grundene opfyldes.  

 
 Endvidere ser det ud til, at der kan opstå problemer ved 

Skolehallen. Modelberegningen er udarbejdet på baggrund af den 
landsdækkende højde og terrænmodellen fra 2007 og terræn og 
belægninger i området er blevet i 2013. Derfor er det vigtigt at få 

undersøgt om vandet i dag reelt vil samle på stedet. Skolehallen 
fungerer ifølge beredskabsplanen som evakueringssted ved 

katastrofer. 
 
Mulige løsninger: Der undersøges på den virtuelle model over 

regnvandessystemet, hvilke rør som skal udskiftes til større 
dimensioner eller hvor der skal etableres pumper for at undgå at 

vandet stuves og afledes ud på terræn. Rørene skiftes løbende ud 
frem mod 2050. 
Ved Øgdal undersøges også muligheden for at koble området til 

grøften ved Kallesbjergvej.  
Ved Skolehallen foretages en undersøgelse af overfladestrømninger i 

forhold til de nye forhold i området. Viser det sig at der er et 
problem, forsøges vandet ledet ud på de grønne græsarealer. 
 

 
 

 

Problemtype 05 - Digerne  
 

 Digerne i Nordby - Laveste digehøjde i Nordby er på 4,30 DVR 
(Dansk vertikal reference 1990, målesystem brugt efter 1990). 

(kilde: kystdirektoratets vurdering af sikkerheden på digerne 2012) Med den 

eksisterende højde kan digerne i år 2050 sandsynligvis ikke holde 
en 100 års stormflod ude. Ved vandoverløb eller digebrud påvirkes 

over halvdelen af ejendommene i Nordby.  
I lokalplanerne for digerne lokalplan (Lokalplan nr. 24, 24a, 24b og 
24c) er den maksimale digehøjde fastlagt til kote 4,6 DNN (Dansk 

Normal Nul, målesystem brugt før 1990), hvilket ca. svarer til kote 
4,5 efter det  nuværende højdekotesystem (DVR). 
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Rammerne i Kommunalplan 2013 giver mulighed for en højde på 
digerne og højvandsmuren på op til kote 5,0 (DVR 90). 

 
 

o Muligheder - Det undersøges hvilke muligheder vi har i 

forhold til forhøjelse af nuværende diger og alternative 
løsninger. Er der andre måder at sikre os på? Kunne digerne 

have andre funktioner eller udformning? Kunne 
højvandsmuren? Er det muligt at sikre os mod havvand og 
stadig beholde byens visuelle kontakt til havet? der hentes 

inspiration og eksempler fra andre steder hvor man har 
samme problematik eksempelvis Holland. 

 
Med en digehøjde på 5 m sikres mod en 50 års storm i 2100 i 
forhold til DMI's næstmest pessimistiske fremtidsscenarie for 

havvandsstigninger og en 100 års storm i 2100 for de 2 mest 
positive scenarier (se tabellen side 15). 

 
Med en digehøjde på 5,5 m sikres mod både 50 og 100 års 
hændelse i alle DMI's senarier i 2100.  
 
(Jv. screeningsværktøjet kystplanlæggeren udviklet i samarbejde mellem 
Kystdirektoratet og Københavns Universitet, kystplanlæggeren kan findes på klima 
tilpasningssiderne på: 
http://www.klimatilpasning.dk/kort/kystplanlaeggeren/kystplan.aspx  ) 

 
 Digerne i Sønderho - Laveste sted på digerne ved Sønderho er på 

4,76 i dag. Det ser dog ud til på oversvømmelseskortene, at der er 

risiko for at vandet kan trænge nord om norddiget. Landskabet skal 
opmåles mere præcist så dette kan be- eller afkræftes, da 

beregningerne er lavet på baggrund af højdemodellen hvor 
landskabets højder er målt i et 1,6 m grid. 

  Går vandet over eller sker der digebrud vil det påvirke over 

halvdelen af ejendommene i Sønderho. Med den nuværende højde 
kan digerne i Sønderho højst sandsynligt holde en 100 års stormflod 

ude i 2050. 
Digehøjden på det nordligste digestykke er i lokalplan nr. 41 fastlagt 
til maks. 5 m. DNN svarende til ca. 4,9 m DVR. 

Resten af diget i Sønderho er ikke omfattet af nogen lokalplan og 
ligger i landzone i rammeområde 5.L.3 i rammen er ikke nævnt 

noget specifikt om digehøjde.  
 

Stormflodshøjde over 4,4 DVN Nordby 
Hvis vandet kommer op omkring højder over 4.30-4.40, vil det begynde at 
vandet løber over diget i Nordby. Kortet herunder viser hvordan det vil 

fordele sig i byen.  

 

 

 

 

 

 

Stormflodshøjde over 4,8 DVN Sønderho. 
Såfremt vandet kommer op omkring højder over 4,65-4,75 m, vil det 
begynde at løbe over diget.  

 

http://www.klimatilpasning.dk/kort/kystplanlaeggeren/kystplan.aspx
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Ved Rindby Strand og Fanø Bad vil vandet give problemer for enkelte 
ejendomme ved 4,80 m. Specielt den nordligste del af sommerhusområdet 

ved Vesterengen, et lille område omkring Kirkevejen ved Rindby Strand 
nedkørslen mellem 1. og 2. klitrække samt golfbanen ved Fanø Bad. 
Ved stormfloder på 5 m vil der være begyndende vandopsamling mellem 

Strandvejen og Kirkevejen via Nonboevej, Neptunvej, Sønder 
Melbjergdalvej og Lyngvej syd for Kirkevejen.  

 
 
 

Problemtype 06 – Privat regnvand i spildevands- og 

vejafvandingssystemerne 
 

Flere steder i Nordby og Sønderho løber regnvand fra de enkelte 
ejendomme på spildevandssystemet eller regnvandssystemet i vejen. Det 

er svært at få et overblik over, hvor mange ejendomme det drejer sig om. 
 
I forhold til vejafvandingssystemet, er der stedvist i bykernen ikke andre 

muligheder end at koble regnvandet fra tagene direkte herpå.  
Det anslås at ca. 50 % af bebyggelsen i Bavnebjergområdet er tilsluttet 

vejafvandingssystemet og der er lagt stik ind i Vangled udstykningen, 
Spelmanns Toft området, Ungdomsbo ved Kallesbjergvej og i 
erhvervsområdet ved Spelmanstoft, så ejendommene kan koble deres 

regnvand på vejafvandingssystemet. 
 

Mulighed - rørkapaciteten forøges så det er muligt at håndtere privat 
regnvand, der arbejdes med opbevaring af regnvand på den enkelte 
matrikel eller der kan arbejdes med synligt regnvand i byen. 

 
Spildevandssystemet 

I forhold til spildevandssystemet kan ses, at der er stor forskel på 
mængden af spildevand der sendes til rensning i Esbjerg på dage med 
frost og dage med tø. Derfra kan konkluderes, at der løber en del 

regnvand på spildevandssystemet. 
I Sønderho løber vandet fra vejene flere steder i riste tilsluttet 

spildevandssystemet, da der ikke over alt i byen er etableret 
regnvandssystem. Der ud over er privat regnvand nogle steder i Sønderho 

og i Nordby koblet på spildevandssystemet. 
 
Mulighed – Der sættes flow målere op som kan fortælle fra hvilke områder 

der kommer mest regnvand i systemet. Det kan herefter vurderes hvor og 
om det kan betale sig at gøre noget ved problemet. 
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Problemtype 07 – Høj grundvandstand i nye og 

eksisterende bolig- og erhvervsområder 
 

Grundvandet i Nordby står forholdsvist højt. Pejlingerne fra 2001-03 viser 
at der kunne være problemer med højt grundvand på nederste del af 

Præstevænget, på den syd-østlige side af Hovedgaden og ved 
Kløverengen.  
 

Tempo Camping er drænet meget tæt, men her ville grundvandet ellers 
også stå meget højt. Ifølge ejeren står grundvandet 20 cm under 

jordoverfladen, hvor det ikke er drænet, i den mest regnfulde periode. 
 
Mulighed: Der fortages jævnligt grundvandspejlinger over en årrække på 

kritiske steder i Nordby, i eksisterende byudviklingsområder og i de 
potentielle byudviklingsområder omkring Nordby. 

 
I eksisterende boligområder kan herefter tages stilling til, hvilke 
foranstaltninger, der skal/kan udføres for at afhjælpe kommende og 

nuværende problemer. 
 

I nye områder giver datasættet et mere nuanceret billede af 
grundvandsforholdene i området og kan danne baggrund for, hvordan 
områderne, udlægges, drænes, opbygges i forbindelse med senere 

lokalplanlægning og byggemodning. Det drejer sig om følgende områder: 
Vesternasen, sydvest for Æ Hjøwervej og syd for Nordby mellem Nørby 

Pedersens Toft og Nybyvej. 
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Kortbilag 1.1 – Lavninger -Nordby 
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Kortbilag 1.2 – Lavninger -Sønderho 
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Kortbilag 2.1 – Observerede ophobninger vand -Nordby 
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Kortbilag 2.2 – Observerede ophobninger vand -Sønderho 
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Kortbilag 3.1 – Havvandsstigning -Nordby 
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Kortbilag 3.2 – Havvandsstigning -Sønderho 
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Kortbilag 4.1a- Hydrauliske kort -Nordby - 5 års regn  
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Kortbilag 4.1b- Hydrauliske kort -Nordby - 10 års regn  
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Kortbilag 4.1c- Hydrauliske kort -Nordby - 20 års regn  
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Kortbilag 4.1d- Hydrauliske kort -Nordby - 20 års regn 
stormflod  
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Kortbilag 4.1e- Hydrauliske kort -Nordby - 50 års regn  
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Kortbilag 4.1f- Hydrauliske kort -Nordby - 100 års regn  
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Kortbilag 4.2a- Hydrauliske kort -Sønderho - 5 års regn  
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Kortbilag 4.1f- Hydrauliske kort -Nordby - 100 års regn  

 

 

 
Kortbilag 4.2b- Hydrauliske kort -Sønderho - 10 års regn  



 

 
 47 

 
  

 Kortbilag 4.2c- Hydrauliske kort -Sønderho - 20 års regn  
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Kortbilag 4.2d- Hydrauliske kort -Sønderho - 20 års regn 

stormflod  
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Kortbilag 4.2e- Hydrauliske kort -Sønderho - 50 års regn  
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Kortbilag 4.2f- Hydrauliske kort -Sønderho - 100 års regn  
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Kortbilag 4.3a- Hydrauliske kort -Rindby - 5 års regn  
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Kortbilag 4.3b- Hydrauliske kort -Rindby - 10 års regn  
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Kortbilag 4.3c- Hydrauliske kort -Rindby - 20 års regn  
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Kortbilag 4.3d- Hydrauliske kort -Rindby - 20 års regn stormflod  
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Kortbilag 4.3e- Hydrauliske kort -Rindby - 50 års regn  
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Kortbilag 4.3f- Hydrauliske kort -Rindby - 100 års regn  
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Vedtagelsespåtegning 
 
Således foreløbig vedtaget af Fanø Byråd på møde den 17. februar 2014. 

 
 
Erik Nørreby  Lars Møgeltoft Poulsen 

Borgmester   Kommunaldirektør 
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MV screening af forslag til tillæg nr. 2 til 
Kommuneplan 2013 – Klimatilpasningsplan for 
Fanø Kommune 

 
Dette kommuneplantillæg om klimatilpasning skal give et overblik over, 

hvor vi i fremtiden, på Fanø, vil kunne opleve problemer med de øgede 
vandmængder, som fremtidens klima byder på. Formålet med planen er at 
opstille en politisk prioritering af de forskellige indsatser for at mindske 

eller undgå skader som er forårsaget af vand som følger af 
klimaændringerne.  

 
Kommuneplantillægget tilføjer generelle mål og retningslinjer til 
kommuneplan 2013. 

I tillægget kortlægges de fremtidige estimerede risikoområder i forhold til 
fremtidens øgede vandmængder. Fremtidige handlinger og undersøgelser i 

risikoområderne er herefter prioriteret:  
 

1. Klimaudfordringen skal indtænkes i alle fremtidige planer, herunder 

særligt lokalplaner og byudviklingsområder.  
2. I 2014-2015 forhøjes diget mellem Lille Slippe og marinaen i Nordby 

og højderne omkring Norddiget ved Sønderho opmåles. 
3. I 2014-2024 igangsættes en undersøgelse af muligheder, 

omkostninger og finansiering til yderligere stormflodssikring af 

Nordby og Sønderho. Specifikt skal forhøjelse af digerne og andre 
alternative løsninger undersøges. Der hentes eventuelt inspiration 

andre steder i verden, eksempelvis Holland.  
4. I 2014 undersøges området ved skolehallen for eventuelle 

problemer med vandophobninger. En handling er eksempelvis at 
aflede vand til græsarealerne. Denne prioritering er vigtig idet 
hallen jævnfør beredskabsplanen skal bruges ifm. en evakuering. 

5. I 2014-16 foretages ved hjælp af den hydrauliske model for 
regnvandssystemet, beregninger for eventuelle nødvendige 

kapacitetsforøgelser og forbedringer i ledningsnettet. Målet er at 
regnvandssystemet i 2050 kan rumme en 5 års regn uden at der 
sker ophobning på vejbanen.   

6. I 2016-2036 udføres de nødvendige forbedringer af 
regnvandssystemet. 

7. I 2014-2016 udføres tilstandspejlinger af grundvandsspejlet i nye 
byudviklingsområder i både Nordby og Sønderho.  

8. I 2014-2016 udføres tilstandspejlinger af grundvandsspejlet i 

eksisterende byområder med problematisk højt grundvand i Nordby 
og Sønderho. 

Herefter udarbejdes mulige løsningsforslag i perioden 2016-2017. 
9. I 2017-2019 undersøges de afløbsløse lavninger i 

sommerhusområderne (kortbilag 1.1 og 1.2), herefter udarbejdes 

mulige løsningsforslag fra 2019-20. 
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Tilføjede generelle mål  
 

 At klimaudfordringen vurderes i alle planer og konkrete projekter. 
 

 at sikre Sønderho og Nordby for kommende havvandsstigninger 

således at byerne er sikret mod en 100 års storm i 2050. 
 

 Ved etablering af anlæg til sikring mod oversvømmelser undersøges 
mulighederne for at disse udarbejdes på en sådan måde, at de også 
kan indeholde andre funktioner; rekreative eller urbane. 

 
 At sikre at planlægning for anlæg og byggeri i lavbundsarealer og 

andre arealer, der er truet af oversvømmelse, sker under hensynet 
til risikoen for forhøjet vandstand. Ved planlægningen af disse 
områder tages stilling til anvendelse af eksempelvis følgende 

virkemidler: 
fastsætte minimums sokkelhøjde, regnvandsbede, befæstelsesgrad, 

terrænregulering, placering af bebyggelse i forhold til den naturlige 
overfladeafstrømning. 
 

 
Tilføjede generelle retningslinjer  

 
 

 Inden etablering af nye boligområde måles grundvandstanden i 

området. 
 

 I planlægning af nye boligområder etableres eksempelvis åbne 
grøfter, regnbede, opsamlingsbassiner og andre rekreative, 

elementer der kan afhjælpe højt grundvand og store regnmængder. 
 

 I nye og eksisterende boligområder i byzone, begrænses brugen af 

flisebelægninger og gennemtrængelige belægninger bruges, hvor 
det er muligt. 

 
 Ved projekter som giver overskudsjord på øen, vurderes om jorden 

kan anvendes på digerne inden den evt. transporteres til fastlandet. 

 
 Er der problemer med højt grundvand kan bebyggelsen dog placeres 

højere end omtalt i 1.11 
 

 Er der problemer med højt grundvand i det udlagte område kan 

bebyggelsen eksempelvis etableres på sandpuder, der kan etableres 
grøfter til vandafledning, området kan drænes eller der fastsættes 

en (højere) gulvkote således at bebyggelsen er hæves over de 
koter, hvor der er problemer med grundvand. 

 

Procedure ved VM screening 
I lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 316 af 5. maj 

2004 bilag 2) er fastlagt kriterier, der skal anvendes ved vurdering, af, om 
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en plan eller program kan få betydning for indvirkning på miljøet. 
Proceduren er yderligere uddybet i vejledning til loven (Vejledning nr. 

9664 af 18. juni 2006 - vejledning om miljøvurderinger af planer og 
programmer). 
 Miljøvurderingen skal præcisere, om der er brug for nærmere vurdering af 

miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til et af de to indledende 
spørgsmål, skal planen miljøvurderes. 

 
 
 

 
 

Miljøscreening af tillæg nr. 2 til Kommuneplan 

2013- Klimatilpasning 

 

 

 

 

Indledende screening  Ja  Nej  Bemærkninger 

Planen omfattet af lovens 
bilag 3 og 4 

 x  

Planen kan påvirke 
internationalt 

naturbeskyttelsesområde 
væsentligt jf. lovens § 3 

 x Nogle af risikoområderne er delvist omfattet af 
Naturbeskyttelseslovens §3. Områderne er dog 
udlagt til Byzone eller sommerhusområde for 1991 
og områderne påvirkes ikke ved de undersøgelser 
denne plan ligger op til. 

Planen kan påvirke miljøet i 
almindelighed 

 X Se detaljer i nedenstående skema 

Tillæg nr. 2 til 

Kommuneplan 2013 

Klimatilpasning 

 

DATO: november 2013 
 

 AB 

SCREENING iht. LOV OM 
MILJØVURDERINGER ja njhnej mindre større 

Ved 
ikke 

Forklaring 
 
 

bemærkninger 

Planens karakteristika 

Omfang af afledte projekt/ aktivitet   x      

Omfang af trafikmængden, 
ændrede trafikmængde 

 x    Øget til- og frakørsel 
til erhverv og boliger 

 

VVM pligtig anlæg indeholdt i 
planen 

 x    f.eks planloven, 
miljøloven mv 

 

Indflydelse på andre planer x      Indflydelse på 
Kommende 
lokalplaner 
Overensstemmelse 
med  
Udkast til 
Spildevandsplan 
Udkast til Vandplaner 
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Relevans for fremme af 
bæredygtighed 

 x    f.eks. kendt 
forurening 

 

Miljøproblemer af relevans for 
planen 

 x    f.eks 
affaldshåndtering 
spildevand 

 

Relevans for gennemførsel af 
anden miljølovgivning 

 x    f.eks 
affaldshåndtering 
spildevand 

 

 
Kendetegn ved planens indvirkning på risikoområderne 
Overskridelse af miljøkvalitet 
normer 

 x    f.eks. miljø 
målsætninger 

  

Overskridelse af miljøgrænse 
værdier 

 x    f.eks. lovbunden eller 
vejledende 

 

Geografisk udstrækning    x   De tilføjede 
retningslinjer og mål 
er gældende for hele 
Fanø 

Størrelse af befolkningen som 
bliver berørt 

   x   Fanøs borgere opnår 
med planen større 
bevidsthed om 
fremtidens 
klimaudfordringer og 
kommunens 
prioritering af 
handlinger og 
undersøgelser i den 
forbindelse. 

Risikovurdering (fare for 
mennesker og miljø) 

 x    f.eks. risiko 
virksomheder 

Planens formål er at 
kortlægge risikoen ved 
klimaforandringerne 
og imødekomme disse 

Risiko for klimaændringer  x     Planen påvirker i sig 
selv ikke klimaet,de 
forslåede handlinger 
bidrager eksempelvis 
ikke til øget produktion 
af co2 

Grænseoverskridende karakter 
(nationsgrænse) 

 x    Miljøministeriet skal 
kontaktes hvis ja 

  

Sårbarhed/kvalitativ værdi x     f. eks særligt 
naturtræk eller 
kulturarv 

Risikoområderne 
Nordby og Sønderho 
indeholder 
bygningskultur af høj 
national værdi 

Beskyttelse af et område, nationalt 
eller internationalt 

 x    f.eks. habitat, EU, 
landsplandirektiver 

Ingen af de kortlagte 
risikoområder 
sindeholder Natura 
2000 eller fredet 
areal. Nogle af 
Risikoområderne er 
delvist omfattet af 
naturbeskyttelse 
under §3. Områderne 
er dog udlagt til 
Byzone eller 
sommerhusområde 
for 1991. 
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 Planens påvirkning på miljøet 
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Bemærkninger: 
Der er foretaget en 
miljøscreening af de 
relevante 
risikoområder.  
set i forhold til 
områdets 

nuværende 
bebyggelse og 
landskab, ikke 
vurderes at påvirke 
miljøet væsentligt.  

M
il

jø
 

 

Biologisk mangfoldighed 

Dyreliv; Antallet af 
hjemmehørende dyr eller planter 

x      

Findes der arter fra rødlisten over 
truede dyr 

x      

Ændres udbredelsen af sjældne, 
udryddelsestruede eller fredede 
dyr, planter eller naturtyper 

x      

Habitat områder; ændres kvalitet 
eller omfang af levested for 

vildtlevende planter og dyr 

x      

Spredningskorridor x      

Naturbeskyttelse jvf. §3     x  

Grønne område; ændres 
strukturen eller funktionen af 
naturlige økosystemer 

x      

Skovrejsning/skovnedlæggelse x      

Ændres dyrkningsmetoder eller 
arealanvendelse i landbruget eller 
skovbrug 

x      

Ændring af friluftsliv eller færdsel i 
naturen som kan påvirke plante 

eller dyreliv eller vegetation 

x      

Ændring af fiskeri, fangster eller 

de anvendte metoder 

x      

Fredning x     Inden for 
risikoområderne er der 
ingen fredninger 

Landskab og jordbund 

Landskabelig værdi x      

Geologiske særpræg x      

Jordforurening x      

Risiko for jordforurening x     Er der ikke registreret 
eller konstateret 

Jordhåndtering/flytning     x I forbindelse med 
digeforhøjelsen vil der 
blive kørt 
jord/sand/klæg til 
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området 

Vand 

Overfladevand, herunder vandløb 
og vådområder 

    x Undersøges i 
forbindelse med 
nærmere 
lokalplanlægning af 
enkelte områder 

Udledning af spildevand    x  Mindre spildevand 
udledes, hvis privat 
regnvand kobles af 
spildevandssystemet 
hvor det er muligt 

Grundvandsforhold     x Grundvandstanden 
undersøges i de 
udpegede 
risikoområder, ved høj 
grundvandstand 
udarbejdes evt. 
projekter til sænkning 
af denne. 

Risiko for forurening af 
grundvandsressourcen 

    x  

Luft 

Luftforurening (støv og andre 

emissioner) 

x      

Emissioner fra trafik til og fra 

området 

x      

Støj 

Støj x      

Vibrationer x      

Trafik 

Trafikafvikling/belastning x      

Energiforbrug x      

Sikkerhed x      

Risiko for ulykker x      

Klimatiske faktorer 

Eventuel påvirkning af klimaet x      

Ressourcer og affald 

Arealforbrug x       

Energiforbrug x      

Vandforbrug x      

Produkter, materialer og råstoffer x      

Kemikalier, miljøfremmende 

stoffer 

x      

Affald, genanvendelse x      

  
P

L
A

N
 

Kulturarv 

Kulturhistoriske værdier    x  Både Sønderho og 
Nordby er af stor 
kulturhistorisk værdi, 
med dige forhøjelsen 
og yderlige 
undersøgelser af 
forskellige forhold 
søges disse værdier 
beskyttet.  
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Kirker       

Fredede eller bevaringsværdige 

bygninger 

   x  Både Sønderho og 

Nordby indeholder en 
stor samling 
bevaringsværdige 
bygninger 

Befolkningen       

Sundhedstilstand x      

Svage grupper    x  Tillægget giver større 
viden om, hvor 
risikoområderne er , 
hvor stor risikoen er 
og hvor der skal 
sættes ind for at sikre 
størst mulig tryghed 
frem over. 

Friluftsliv/rekreative interesser    x x Mulighed for 
indarbejdelse af 
rekreative interesser 
undersøges i 
forbindelse med 
forhøjelse af diger og 
regnhåndtering 
fremover.  

Indendørs støj- og vibrations-
påvirkning, lysgener, smog 

x      

Visuel effekt 

Arkitektonisk udtryk  x  x x Mulige udformninger af 
diger undersøges. 
Mulighed for at bruge 
regnvand som 
rekreativt element i 
nye og gamle 
byområder. Negativ 
påvirkning af naboerne 

i forhold til begrænset 
udsyn over havet ved 
digeforhøjelse. 

Lys og/eller refleksioner x      

Æstetisk udtryk     x  

 

Sikkerhed 

Kriminalitet x      

Brand, eksplosion, giftpåvirkning x      

Socioøkonomiske effekter 

Påvirkning af sociale forhold   x    

Påvirkning af erhvervsliv   x    

Planer       

Nationale planer/ 
Naturforvaltningsplaner 

x      

Landplandirektiver   x    

Kommuneplan    x   

Trafik og miljøplan x      

Miljøhandlingsplan x      

Miljøstrategi/ lokalagenda 21 x      
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spildevandsplan   x    

Varmeforsyningsplan x      

Vandforsyningsplan x      

Affaldsplan x      

Beredskabsplan   x    

 

Samlet vurdering af screeningen af handlinger og undersøgelser i 
riskoområderne 
Fanø Kommune har gennemført en screening i henhold til ovenstående 

skema. 
De mulige negative konsekvenser af planens realisering knytter sig 

hovedsagligt naboernes udsigt over vadehavet i forbindelse med forhøjelse 
af digets laveste sted i Nordby. Til gengæld giver forhøjelsen større 
tryghed i forhold til stormfloder. 

De positive konsekvenser af planens realisering, vil ses i form af;  
at der sendes mindre spildevand til rensning i Esbjerg,  

at undersøgelse af digets fremtidige udformning og digeforhøjelse, vil 
skabe større tryghed for øens befolkning, 

at kulturmiljøerne i Nordby og Sønderho beskyttes yderligt, 
at regnvandshåndtering i fremtidige og eksisterende bolig- og 
erhvervsområder muligvis udnyttes rekreativt. 

 
Konklusion 

Med baggrund i ovenstående vurderes planen ikke at være omfattet af 
kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse af planen ikke vil medføre en 
væsentlig  

Indvirkning på miljøet. 
Kommunens afgørelse annonceres samtidig med annonceringen af 

planforslagets vedtagelse og fremlæggelse til offentlig debat. 
 
Kommunens afgørelse om, at tillægget ikke skal miljøvurderes, kan 

påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger fra tillæggets 
offentliggørelse, 

Hvilket også fremgår af tillæggets annoncering. 
 
 

 
 

 


