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REFERAT fra dialogmøde med Grundejerforeninger 
og Fanø kommune 30. september 2021

DELTAGERE:
Anker Mejnertz, Fanø vesterhavsbad
Hans Kjær, Rindby strand grundejerforening
Kirsten Høgh, Grøndal grundejerforening
Lone Grand, Grøndal grundejerforening
Michael Lund-Larsen, Foreningen af sommerhusejere ved Bjerges leje
Anton Pedersen, Sønderho sommerhusområde grundejerforening
Borgmester Sofie Valbjørn, Fanø Kommune
Christian Lorentzen, Fanø Kommune
Trine Lyhne, Fanø Komme

Afbud:
Kurt Thorøe, Skovly Grundejerforening
Ole Sørensen, Vester engen grundejerforening

1. Velkommen
Sofie Valbjørn byder velkommen til dialogmødet. 

2. Orientering om trafik og infrastrukturplan
Sofie Valbjørn orienterer om at arbejdet med en trafik- og infrastrukturplan er 
udskudt til 2022. 

a. Hastighedsbegrænsninger i sommerhusområder
Sofie Valbjørn orienterer om, at arbejdet med at hastighedsbegrænsningerne 
bliver en del af den kommende infrastrukturplan.
 
Grundejerforeningerne udtrykker et ønske om, at der kommer samme be-
grænsning for hastighed i sommerhusområderne. Der ønskes en hastighed på 
20 km/t.

Trine Lyhne orienterer om, at der med en ny forsøgsordning er åbnet op for, 
at visse kommuner på forsøgsbasis må nedsætte hastigheden i områder. Det 
er desværre ikke muligt for Fanø at deltage i ordningen, da Syd- og Søn-
derjyllands politikreds ikke er en del af forsøgsordningen. For så vidt angår 
den nuværende lovgivning er det ikke muligt at begrænse hastigheden til 30 
eller 20 km/t i sommerhus områderne.  

b. P-pladser i Sønderho
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Sofie Valbjørn fortæller, at der er afsat penge i det budget, der i øjeblikket er 
til forhandling til at lave flere p-pladser i Sønderho. Der budgetteret med 
100.000 kr. i 2022, 500.000 kr. i 2023 og 300.000 kr. i 2024. Forvaltningen 
vil starte med arbejdet med projektering i 2022, såfremt det bliver vedtaget 
på budgettet. Der er talt om i alt 36 parkeringspladser.

c. El-ladestandere
Sofie oplyser om, at der er aftalt møde med Clever i uge 40 i forhold til at der 
opsættes flere el-ladestandere gerne både i Nordby, Rindby og Sønderho. Det 
er ikke muligt for kommunen selv, på lovlig vis, at opstille el-ladestandere 
grundet kommunalfuldmagten. 

Anker Mejnertz fra Grundejerforeningen Fanø Vesterhavsbad oplyser, at de 
har arbejdet med el-ladestandere i et års tid. Grundejerforeningen vil gerne 
bidrage til arbejdet med el-ladestanderne og har også mulighed for at give et 
mindre økonomisk bidrag til arbejdet. 

d. Busdrift på Fanø
Sofie oplyser at der jf. den pågående budgetforhandling er indsat at den kol-
lektive trafik fra 2023 skal være gratis på Fanø. Når det først er fra 2023, der 
skal være gratis bustransport omhandler det at kommunen i 2022 skal have 
lavet et nyt udbud på kollektiv trafik. Derudover så er der også afsat penge i 
budgettet til at sommerbussen kan køre i påske- og efterårsferien fra 2022. 

Sofie har i uge 42 aftalt et møde med Nabogo. Nabogo er en app, hvor der 
kan arrangeres samkørsel og hvor det er muligt at tegne abonnement og der 
vil være garantiture, så der vil være sikkerhed for transport ved garantiture. 
Infrastrukturplanen vil også omfatte en evaluering af den kollektive trafik.  

Michael Lund-Larsen fra Foreningen af sommerhusejere ved Bjerges leje ople-
ver at der er problemer med telebussen, hvis man ikke når afgangen. Derud-
over passer buskøreplanen ikke med regionalkøretoget fra Århus mod Esbjerg 
efter der er overgået til ny buskøreplan. Grundejerforeningerne foreslår om 
det kunne være en ide at komme med i forsøgsordningen med førerløse bus-
ser. 

e. Oversigt over vejkasser
Trine Lyhne udleverer en oversigt over vejkasserne. 
Lone Grand fra Grøndal grundejerforening mangler en tilbagemelding fra 
kommunen vedrørende en vej, der har udmeldt sig fra grundejerforeningen.  

Trine Lyhne følger op på denne. 

3. Planmæssige ønsker og tiltag
a. Status på lokalplan for ubebyggede arealer i sommerhusområder
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Trine Lyhne oplyser, at det er forvaltningens anbefaling, at der udarbejdes en 
ny samlet lokalplan for sommerhusområderne, der har ubebyggede arealer, 
der sætter bestemmelser for de ubebyggede arealer. Arbejdet med den nye 
lokalplan forventes påbegyndt i 2022. 

Grundejerforeningerne i de respektive områder vil gerne inddrages i udarbej-
delsen af lokalplanen. 

b. Status på helhedsplan for Rindby samt drøftelse af proces og sam-
arbejde
Sofie orienterer om, at der er afsat 500.000 kr. til forprojektering i det nuvæ-
rende budget til arbejdet med helhedsplanen for Rindby. Det forventes, at der 
startes med den videre planlægning i 2022, hvor der afholdes opstart med 
grundejerforening, de erhvervsdrivende og det politiske niveau. Iværksættel-
sen af projektet vil kræve at der laves ekstern fundraising. Det er relevant at 
de erhvervsdrivende og grundejerforeningen begiver sig i kast med arbejdet 
med planen. 

Hans Kjær fra Rindby strand grundejerforening oplyser, at grundejerforenin-
gen gerne vil inddrages i processen med helhedsplanen. 

c. Proces og tiltag vedrørende grundvandsproblemer i sommerhusom-
råder
Sofie orienterer om, at der arbejdes med problematikkerne omkring grund-
vandet i det nuværende § 17, stk. 4 udvalg, hvor også grundejerforeningerne 
for Grøndal, Fanø Vesterhavsbad, Rindby Strand samt Sønderho sommerhus-
område er repræsenteret.

Trine Lyhne oplyser, at der arbejdes med en opdatering af klimatilpasnings-
planen og i uge 39 skal udvalget arbejde med en kortlægning af grundvandet. 
Udvalget skal også arbejde med, hvordan problemstillingerne med grundvand 
i sommerhusområderne kan løses. 

Lone Grand fra Grøndal grundejerforening fortæller, at grundejerforeningen 
har problemer med grøfterne pga. at visse grundejere ikke foretager oprens-
ning af grøfterne på privat grund.

Trine Lyhne oplyser, at der i nogle tilfælde kan gives påbud over for grundeje-
re, der ikke foretager den nødvendige oprensning. I nogle tilfælde vil det væ-
re Fanø Kommune, der kan give påbud, i andre situationer er det miljømyn-
digheden det vil sige Esbjerg Kommune, der skal involveres. 

4. Drøftelse vedr. natur og turisme
a. Opfølgning på sommeren 2021 og sommerpakken
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Sofie har oplevet en mindre kaotisk sommer i 2021 end sidste år. Men tal ud-
leveret fra Molslinjen viser, at der samlet set i 2021 er set et stigende antal 
biler. Forvaltningen undersøger videre, hvordan man kan arbejde med betalt 
parkering på Fanø og hvilke foranstaltninger der kan iværksættes for at gøre 
det lettere at vælge bilen fra. Fanø Kommune er fortsat i dialog med Molslinj-
en om priserne på at tage bilen med på færgen. 

b. Færdsel i klitterne samt etablering og vedligeholdelse og af stier
Anton Pedersen fra Sønderho sommerhusområde grundejerforening oplyser at 
man tidligere har lagt træflis på badestierne og forespørger om kommunen 
kunne indgå i dette arbejde. 
 
Christian Lorenzen henviser til den orientering, der er givet på Erhvervs-, na-
tur- og teknikudvalgets møde den 27. september 2021, der beskriver hvordan 
man arbejder med naturpleje. 

Trine Lyhne giver en opsummeringen af orienteringen til udvalget. 

Anker Mejnertz fra grundejerforeningen Fanø Vesterhavsbad fortæller at 
grundejerforeningen selv lægger træflis på stier og badestier efter aftale med 
kommunen. 

Hans Kjær fra Rindby strand grundejerforening orienterer om arbejdet med 
badesti 6. Hvor grundejerforeningen og kommunen har et godt samarbejde, 
der er foreslået over for kystdirektoratet, at der etableres en ridesti som er 
adskilt fra badestien, grundejerforeningen afventer fortsat svar fra kystdirek-
toratet. 

Flere af Grundejerforeningerne oplever i nogle områder brug af mountainbike 
i klitterne. 

Christian Lorenzen oplyser, at denne problematik også har været drøftet på 
Grønt Råd med mountainbikeforeningen. 

c. Badestier over ny klitrække
Hans Kjær fra Rindby Strand grundejerforening og Anker Mejnertz fra Fanø 
Vesterhavsbad grundejerforening har arbejdet sammen om badesti over den 
nye klitrække. Grundejerforeningerne har overvejet om en board walk er en 
mulighed. Som minimum tænkes det, at 3 badestier vil være relevante. For-
målet med de nye badestier at gæster så kan se, hvor der skal gås i de nye 
klitrækker, så man undgår at naturen ødelægges ved at der etableres tram-
pestier på må og få. Det vigtigste i forhold til færdslen må være, at man kan 
komme over klitrække ved nedkørslerne. 
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Hans Kjær oplyser, at Esbjerg kommune er, som natura 2000 myndighed, 
som udgangspunkt positive over for projektet. Grundejerforeningerne vil ger-
ne, om Fanø Kommune, kan tage initiativ til et møde vedrørende de 3 nye 
badestier. 

Det aftaltes at Trine Lyhne tager initiativ til et møde vedrørende de nye ba-
destier. 

d. Skilte og affaldsspande ved badestier og på stranden
Grundejerforeningerne efterlyser badestiskiltene som er forsvundet, grunde-
jerforeningerne ser dem gerne tilbage på strandene.

Vedrørende affaldspande på stranden oplyser Trine Lyhne, at man har valgt at 
opnormere de skraldespande, der er ved nedkørslerne, således at endagsturi-
sterne har lettere ved at komme af med affaldet. Samtidig har man fjernet af-
faldsspandene ved badestierne, da de i tiltagene grad blev anvendt til hus-
holdningsaffald. Badestierne bruges fortrinsvis af sommerhusgæster og de har 
mulighed for at tage affaldet med tilbage til husene, mens endagsturisterne 
har behov for at komme af med affaldet, når de forlader standen. 

Sofie oplyser om, at der er lavet undersøgelser, der viser at jo flere skraldes-
pande, der placeres i et givet område, jo mere skrald bliver der henkastet i 
naturen. 

Grundejerforeningerne vil gerne fremadrettet understøtte ren strand initiati-
vet. Grundejerforeningerne vil gerne kommunikere gode affaldsråd ud til de-
res medlemmer. 

Sofie fortæller, at Fanø kommune har fået lavet et klistermærke til private 
skraldespande, der markerer, at man gerne må smide hundeposer deri. 
Derudover arbejder Fanø Kommune fortsat på placeringen af flere supermiljø-
stationer.   

e. Vild 
med vilje 
på Fanø – 
invasive 
arter i 
sommer-
husområ-
der

Fanø Kom-
mune har 
også tilmeldt 
sig ’Vild med 
vilje’ konkur-
rencen, da 
det er vigtigt 
at sikre bio-
diversiteten 
ved at kigge 
på hvor kan 
vi lave na-
turpleje. Det 
fokusområ-
de, der er 
valgt er 
sommerhu-
sområderne. 
Der er man-
ge sommer-
husområder 
hvor der er 
invasive ar-
ter, der ger-
ne skal be-
grænses. 
Kommunen 
vil gerne gå 
ind i dette i 
samarbejde 
med grunde-
jerforenin-
gerne. 

Fanø Ve-
sterhavsbad 
grundejer-
forening ef-
terlyser 
hvordan 
man graver 
rynket rose 
op, så gerne 
en vejled-
ning. Grun-
dejerfore-
ningerne ser 
gerne at 
man arbej-
der på at 
bevare he-
den. 

Grøndal har 
lavet en af-
tale med 
genbrugs-
pladsen om 
at japansk 
pileurt skal 
smides i 
småt brand-
bart i stedet. 

Borgertip 
skrevet ind 
med vejskil-
te (Anker)

Næste mø-
de i maj, den 
19. maj. 

e. Vild med vilje på Fanø – invasive arter i sommerhusområder

Sofie orienterer om, at Fanø Kommune har tilmeldt sig ’Vild med vilje’ konkurren-
cen, da det er vigtigt at sikre biodiversiteten ved at kigge på, hvor kan vi lave na-
turpleje. Det fokusområde, der er valgt er sommerhusområderne. Der er mange 
sommerhusområder, hvor der er invasive arter, der gerne skal begrænses. 
Kommunen vil gerne gå ind i dette i samarbejde med grundejerforeningerne. 

Anker Mejnertz fra Fanø Vesterhavsbad grundejerforening efterlyser en vejledning 
til hvordan man graver rynket rose op. Grundejerforeningerne ser gerne generelt, 
at man arbejder på at bevare heden. 
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Lone Grand fra Grøndal grundejerforening fortæller at foreningen har lavet en afta-
le med genbrugspladsen om at japansk pileurt skal smides i småt brandbart i ste-
det for i haveaffald, således at de ikke formere sig ved genbrugspladsen.  

5. Evt. 
Anker Mejnertz spørger til om borgertip på hjemmesiden virker, da en grundejer 
har skrevet ind vedrørende vejskilte.

Trine Lyhne følger op på denne henvendelse.

Sofie siger tak for et godt samarbejde til grundejerforeningerne og der aftales, at 
næste møde finder sted den 19. maj. 
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