
Referat fra dialogmøde med Grundejerforeninger 
og Fanø kommune

27. maj 2021 kl. 16.00 på Fanø rådhus

Deltagere:

Annette Niebuhr, Fanø vesterhavsbad

Hans Kjær, Rindby strand grundejerforening

Kirsten Høgh, Grøndal grundejerforening

Ole Sørensen, Vester engen grundejerforening

Michael Lund-Larsen, Foreningen af sommerhusejere ved Bjerges leje 

Anton Pedersen, Sønderho sommerhusområde grundejerforening

Borgmester Sofie Valbjørn, Fanø Kommune

Arne Blaabjerg Jensen, Fanø Kommune

Jacob Coln, Fanø Komme 

Afbud:

Formand for Erhvervs, natur– og teknikudvalget, Christian Lorentzen

Kurt Thorøe, Skovly Grundejerforening

1. Velkommen

2. Temadrøftelse: Turisme på Fanø 

Hans Peter Folmann deltog som gæst i punktet

Hans Peter præsenterede sig selv og gav en introduktion til den nye destination 
Vadehavskysten.

Han fortalte om evalueringen, som i væsentlige træk viste følgende 
udfordringer:

- Trængsel ved dagligvareindkøb
- Trængsel ved færgen – både for lokale og gæster
- Trængsel på spisesteder
- Trængsel generelt
- Parkerings udfordringer, både biler og cykler
- Bekymringer for påvirkninger af naturen – oplevelse af at turister slider på 

naturen



Hans Peter fortalte om nye destinationstiltag, herunder bl.a.
- Nye tiltag for øget turismeservice som supplement til bemandet 

turistbureau: Ladcykel og turistinspirationssteder ude hos lokale aktører 
på øen.

- App med turisme service er i støbeskeen og forventes klar inden 
højsæsonen

- Annoncer og kampagner for hensynsfuld adfærd på Fanø
- Dialog og samarbejde med erhvervslivet om tiltag, der imødegår 

udfordringer 

Sofie orienterede om, at Byrådet på seneste møde har godkendt en række tiltag, 
der skal bidrage til at gøre sommeren til en bedre oplevelse for alle:

- Sommerbus med stop v. Sønderho strand
- Ekstra midlertidige p-pladser i Sønderho
- Øget skiltning til bil-pladser og vedr. kørsel forbudt på Vaden v. Sønderho
- Cykelparkering og tilhørende skiltning til disse
- Flere madpakkesteder – borde og bænke og skraldespande
- Ekstra toiletter
- Ekstra tømning af skraldespande v. Fuglekøjerne
- Informationskampagner – samarbejde m erhvervsliv og destinationen
- Genoptryk af oplevelseskort fra sidste år
- Infoskilte om ynglefugle på stranden
- Åbenhed for opstilling af foodtrucks

Endvidere er Molslinjen i gang med en række tiltag for at øge service og 
imødegå trængselsudfordringer. 

Sofie orienterede om status på forhandlinger om en ny sommerpakke til øerne. 
Fanø Kommune kæmper for en fleksibel sommerpakke der giver mulighed for at 
tilbyde billige biletter uden for højsæsonen.

a. Dialog om samarbejde og fælles tiltag

Forslag om at den korte version af Code of conduct med 8 gode råd laves i en 
brochureform, som kan sendes til sommerhus gæster og lægges i sommerhuse. 
Sofie går videre med dette initiativ. 

3. Orientering og opfølgning
a. Grundvandsproblemer i sommerhusområder

Arne Blaabjerg orienterede om, at der arbejdes på at sætte grundvandsmålere 
op en række steder, så man kan følge bevægelserne.

Grundejerforeningerne får mange henvendelser om grundvand, og der er derfor 
stor interesse for at afklare, hvad problemet består i. Der var stor interesse for 
at indgå i en arbejdsgruppe, hvor man samarbejder om at få klarlagt hvor 
udfordringerne er og hvilke løsninger, der kan laves. 

Arne Blaabjerg orienterede endvidere om kloakering. Tidligere har det været 
sådan, at der ikke laves kloakering i sommerhalvåret. Fanø Kommune har fået 



en henvendelse fra Fanø Vand om at få lov til at starte 1/9 for at gøre det 
billigere. Der vil komme en høring hos alle berørte lodsejere forud for processen. 

b. Trafik og infrastruktur – status v. Sofie
i. Infrastrukturplan 

Infrastrukturplanen er af ressourcehensyn udskudt til 2022

ii. Trafikale tiltag i pipeline (p-pladser, asfaltarbejder, biler i Sønderho)
Planer for kommende arbejder er fremsendt skriftligt forud for mødet
Forvaltningen supplerede med en orientering om konkrete tiltag, bl.a. 
Sønderho Strandvej, hvor der først laves en forsøgsordning med 2-1 vej. 
Hvis det fungerer godt, lægges der et nyt slidlag med permanent op-
stribning i 2022. For at sikre, at det kan holde arbejdes der også med 
vejkassen. 
Grundejerforening gentog tidligere fremsatte ønske om gangsti ved siden af 
vejen til de bløde trafikanter. 

Forvaltningen orienterede om, at ENT udvalget har accepteret, at OB 
belægning kan anvendes på sommerhusveje for at minimere støv. 

iii. Supercykelsti
Der blev orienteret om, at forvaltningen arbejder forberedende på at 
fremlægge en supercykelsti til Sønderho

iv. Ø-cykler 
Der blev orienteret om, at en privat aktør har lavet et tilbud om cykler, der 
kan lejes via en app. Cyklerne står fordelt over hele øen. Fanø Kommune 
har stillet areal til rådighed som en forsøgsordning. 

v. Sommerbus (arbejdes på at den kører ud til Sønderho Strand)
Der blev orienteret om sommerkøreplanen. Der er lavet et nyt stop ved 
Sønderho strand.

vi. El ladestandere på Fanø
Der blev orienteret om, at Fanø Kommune arbejder på at skabe løsninger for 
etablering af ladestandere i det offentlige rum. Grundejerforeningen tager 
ligeledes selv initiativ til el-ladestandere. 

vii. Nyt politisk udspil om sænkede fartgrænser
Der blev orienteret om, at der er et politisk forslag om, at give øgede lokale 
mulighed for at sænke fartgrænser. Det kan blive relevant for Fanø i 
sommerhusområder. 

c. Affaldshåndtering – status v. Christian Lorenzen
i. Nye supermiljøstationer

Christian havde forud for mødet orienteret skriftligt om den igangværende 
proces 



Grundejerforeningerne udtrykte ønske om kommunal støtte til udgifter til 
vejvedligehold.

ii. Kommende krav til sortering
Christian havde forud for mødet orienteret skriftligt om den igangværende 

proces 

iii. Hvad kan vi i fællesskab gøre for at sortere endnu bedre?
Temaet blev drøftet

d. Lokalplan for ubebyggede arealer i sommerhusområder 

Der blev orienteret om, at lokalplanen fortsat ligger i pipeline og endnu ikke 
er tidsrammesat pga. tidspres i forvaltningen. 1/8 forventes at tiltræde en ny 
chef for det tekniske område. Denne skal udarbejde en prioriteret liste over 
opgaver, som fremlægges for ENT udvalget.

Forvaltningen redegjorde for det forberedende arbejde i forvaltningen. 

4. Punkter fra Grundejerforeningerne
a. Vedligeholdelse af stier (Fanø Vesterhavsbad)

Grundejerforeningerne roste de nye cykel pit-stops og ytrede ønske om et 
pit-stop ved Rindby Strand, fx ved toiletbygningen

5. Næste møde

30. september kl. 16-18 i Byrådssalen
Byrådssalen reserveres til formøde kl. 14
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