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Referat fra fællesmødet mellem Grundejerforeningerne og Fanø Kommune 
den 31. maj 2018 kl. 16.15 på Fanø Rådhus.

Deltagere:

Jørgen Elsted Hansen, Rindby Strand Grundejerforening
Hans Peter Jepsen, Rindby Strand Grundejerforening
Karen Margrete Sinning, Grøndal Grundejerforening
Verner Rodenberg, Grøndal Grundejerforening
Ole Sørensen, Grundejerforeningen Vesterengen
Erland Madsen, Foreningen af sommerhusejere ved Bjerges Leje
Claus Toftgaard, Grundejerforeningen Sønderho Sommerhusområde
Anton Pedersen, Grundejerforeningen Sønderho Sommerhusområde
Borgmester Sofie Valbjørn, Fanø Kommune
Forvaltningschef Anette Simmelsgaard, Fanø Kommune
Formand for ENT Christian Lorenzen

Fraværende: 
Kurt Thorøe, Skovly Grundejerforening

Afbud:
Preben J. Sørensen, Fanø Vesterhavsbad Grundejerforening
Hans Henning Jensen, Grøndal Grundejerforening
Carsten Lodberg, Grundejerforeningen Vesterengen
Michael Lund-Larsen, Foreningen af sommerhusejere ved Bjerges Leje

Borgmesteren bød velkommen

1. Orientering fra Fanø Kommune.

Affaldsordning fra 1. januar 2018.
http://www.fanoe.dk/borger/affald-og-genbrug
https://www.fanoe.dk/borger/affald-og-genbrug/ofte-stillede-spoergsmaal

Særligt under ”ofte stillede spørgsmål” kan der findes svar på meget omkring den nye 
affaldsordning. Forvaltningen arbejder med at udsende en ny information til alle grun-
dejere. 

Ny selvbetjeningsløsning ”Ret BBR-
oplysninger”
I Ret BBR kan du rette oplysningerne i Bygnings- og Boligregistret (BBR) om 
din ejendom. Du skal logge ind med NemID. Du finder selvbetjeningsløsningen 
via Fanø Kommunes hjemmeside. 
http://www.fanoe.dk/borger/byg-og-bolig/bbr

Blå Flag
Blue Flag International Jury, har igen i år besluttet at tildele Blå Flag til Fanø Vester-
havsbad.

http://www.fanoe.dk/borger/affald-og-genbrug
https://www.fanoe.dk/borger/affald-og-genbrug/ofte-stillede-spoergsmaal
https://www.fanoe.dk/borger/affald-og-genbrug/ofte-stillede-spoergsmaal
http://www.fanoe.dk/borger/byg-og-bolig/bbr
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Flaget bliver hejst den 1. juni 2018 kl. 12.00 af elever fra Fanø Skole og Marco 
Brodde.

Der vil blive afholdt Blå Flag arrangementer henover sommeren. Se hjemmesiden for 
beskrivelse og datoer.

http://www.fanoe.dk/borger/kultur--natur-og-fritid/fanoes-badevand  

Trygfondens redningstårn

Livredderne er i Redningstårnet igen fra fredag den 29. juni 2018(uge 26) til og med 
onsdag den 22. august 2018(uge 34). 

Fanø Kalender 
Hold dig opdateret på FanøKalender.dk 
 - et samlingspunkt for alle de spændende arrangementer, der finder sted på Fanø

Kalenderen kan tilgås direkte via www.fanoekalender.dk.

Kalenderen er baseret på kultunautdatabasen, så for mange vil oprettelsen af arrangementer i kalenderen 
være gammelkendt stof. Afhængig af arrangementets karakter vil det ligeledes blive vist i kultunautkalende-
ren, som findes på Visit Fanøs hjemmeside.

Vejvedligehold: 
Oversigten til Grundejerforeningerne som har veje der vedligeholdes af kommunen 
bliver lavet af økonomiafdelingen, oversigten pr. 21.05.2018 blev udleveret på mødet. 

BESKÆRING AF BEPLANTNING
Fanø Kommune skal igen i år anmode om hjælp til at gøre grundejerne opmærksom 
på beskæring, da renovationsfirmaet og beredskabet skal kunne komme frem uden 
problemer med deres køretøjer. 

Se linket omkring beskæring 
http://www.fanoe.dk/borger/veje-og-miljoe/beskaering-af-traeer-og-buske 

2. Godkendelse af referatet fra mødet den 17. november 2017.

Godkendt. 

3. Dagsorden punkter fra Rindby Strand Grundejerforening:

a. Erfaringerne med den nye affaldsordning. Måler man sorteringen?

Ordningen er ikke fuldt gennemført og Fanø Kommune har endnu ikke tilstræk-
keligt materiale til at vurdere ordningens effekt.

Kommunen har valgt at bruge alm. plastposer og ikke bioposer, da sidstnævnte 
for indeværende ikke giver den ønskede miljøgevinst, men derimod er markant 
dyrere og medfører en række hygiejneproblemer. Fanø Kommune følger udvik-

http://www.fanoe.dk/borger/kultur--natur-og-fritid/fanoes-badevand
http://www.fanoekalender.dk/
http://www.fanoe.dk/borger/veje-og-miljoe/beskaering-af-traeer-og-buske
http://www.fanoe.dk/borger/veje-og-miljoe/beskaering-af-traeer-og-buske
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lingen på bl.a. bioplastposer nøje. På kommunens hjemmeside er der en række 
ofte stillede spørgsmål med svar som kan læses med fordel. Bioaffald køres til 
Holsted og restaffald køres til forbrænding. 

b. Renholdelse af stranden. Døde sæler har ligget meget længe i vinter

Det er selvfølgelig en vurderingssag, hvornår og hvor tit, kommunen bør fjerne 
døde sæler på stranden. I tilfælde af massedød, som man ser med - lange - 
mellemrum, ryddes der selvfølgelig op i samarbejde med Fiskerimuseet og Na-
turstyrelsen. Der har i mange år været et beredskab i et samarbejde mellem 
disse parter. Tæt kontakt til NST og FIMUS er vigtigt. 

Dernæst er det selvfølgelig formålstjenestiligt at fjerne døde sæler i området 
mellem Fanøs Bad og Rindby på tidspunkter hvor der er mange gæster i som-
merhalvåret.  

På den sydlige del af stranden og i vinterhalvåret kan og bør man lade sælerne 
ligger. De er tegn på en stor levedygtig bestand, og mange dyr - f.eks. 
havørne, som vi er blevet et hot spot for - er afhængige af ådslerne. Strande er 
et naturområde i en nationalpark, hvor dør lever og dør. Det er der også gode 
formidlingsmuligheder i. 

c. Drøftelse af asfaltering af gennemgående grusveje i sommerhusområdet. (Vind-
gaf)
Der er fundet en løsning, så lokalplan 103 overholdes. Der kan lægges en as-
faltbelægning hvis den afsluttes med enkelt OB belægning med brunligt sten-
materiale på toppen. 
Disse 2 link beskriver hvad en OB belægning er og viser et udpluk af de overfla-
der man kan vælge. 
http://dob.dk/belaegningstyper/
http://dob.dk/project/stentyper/

Flagstang ved nedkørslen i Rindby er knækket i vinter. Vil kommunen betale en 
ny?

Fanø Kommune har besluttet at flagstangen ikke erstattes. Det var en gave 
som grundejerforeningen fik af kommunen til et jubilæum. Dette er tidligere 
meddelt grundejerforeningen. 
Grundejerforeningen fremfører, at det er et ønske for at gavne turismen. 

d. Opslagstavlerne der sad på den gamle toiletbygning er jo nedtaget. Kommer de 
op igen?

Nej, de kommer ikke op på den toiletbygning. De oplysningstavler der sad på 
de gamle vil blive omskrevet og trykt på en bedre/pænere måde. 

Kommunen arbejder i samarbejde med Grønt Råd med at lave Code of Conduct 
målrettet forskellige grupper som f.eks. hundeluftere, mountainbikere m.m. 
Grundejerforeningerne har en repræsentant i Grønt Råd – og det er i det regi, 
der arbejdes med Code of Conduct. Fanø Kommune opfordrer således grunde-

http://dob.dk/belaegningstyper/
http://dob.dk/belaegningstyper/
http://dob.dk/project/stentyper/
http://dob.dk/project/stentyper/
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jerforeningerne til at benytte sig af denne repræsentant til at øve indflydelse på 
processen – på lige fod med alle andre.

 

e. Taxa betjening på Fanø

Grundejerforeningen ønskede også en orientering om busdriften. Dette var dog 
ikke meddelt på forhånd, således ikke sat på dagsordenen.

Borgmesteren orienterer om de udfordringer der har været med at drive taxa-
forretning på Fanø. Processen er stadig i gang og kommunen har sikret sig at 
der sommeren over køres taxa på Fanø. Herudover arbejder man i kommunen 
med en mere langsigtet løsning med alternative senarier. 

Christian Lorenzen opfordrer til at man følger med i sagen omkring taxadriften 
på Ærø, hvor man har valgt at subsidiere taxakørsel. 

Busdriften kører efter en fast køreplan og principperne for sommerkøreplanen 
er netop godkendt. 

Der blev under dette punkt spurgt ind til en sag omkring en midlertidig afspær-
ring på stranden mellem Fanø Bad og Rindby Strand, inden for den nye kli-
trække for at tilgodese den naturlige proces med udvikling af den nye kli-
trække. Sagen er standset og sendt til behandling i Byrådet på næste møde. 

4. Dagsorden punkter fra Fanø Vesterhavsbad Grundejerforening:

Ingen punkter

5. Dagsordenspunkter fra Grøndal Grundejerforening:

Ingen punkter

6. Dagsordenspunkter fra Skovly Grundejerforening:

Ingen punkter

7. Dagsordenspunkter fra Grundejerforeningen Vesterengen

Ingen punkter

8. Dagsordenspunkter fra Foreningen af sommerhusejere ved Bjerges Leje

a. Hastighedsgrænse i sommerhusområder. Status for og det videre arbejde for at 
indføre en generel hastighedsgrænse på grusveje i sommerhusområder på 30 
km – gerne 20 km, hvis det kan lade sig gøre.

Erhvervs, natur- og teknikudvalget behandlede sagen om nedsættelse af ha-
stigheden i sommerhusområder den. 29. januar 2018. Mulighederne i henhold 
til bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser blev gennemgået. Det beslut-
tedes, at der ingen ændringer bliver af hastighedsbegrænsningen. Forvaltnin-
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gen kan evt. opstille mobil fartviser i en kort periode 1-2 uger pr. vej, til infor-
mation til trafikanterne om farten. 

Grundejerforeningen fremfører at der er mange sommerhusområder i landet 
hvor der er lavere hastighed. 

Der henvises til sagsfremstilling og referat fra den 29.1.2018 på kommunens 
hjemmeside. Sagsfremstilling og referat blev oplæst på mødet.

b. Affaldsorientering. Som vi har advaret om flere gange, ligger de nye affalds-
spande og flyder mange steder. Det bliver ikke bedre af, at renovationsselska-
bet vælter spandene, når de har tømt dem – angiveligt så de kan se, hvilke 
spande de skal tømme og hvilke de kan springe over. Kan der gøres noget ved 
dette?

Renovationsselskabet har oplyst at praksis øjeblikkeligt er ændret til at tømte 
spande stilles helt på plads – oprejste! Uregelmæssigheder i affaldsafhentnin-
gen bedes indberettet til Kommunen.

c. Vi har et ønske om, at kommunen foranstalter indsamling af de gamle affalds-
stativer.

Grundejerforeningen kan eventuelt også selv foranstalte en indsamling, idet de 
gamle affaldsstativer er privat ejendom. Man kan også bestille en lokal entre-
prenør til at afhente mod betaling. 

d. Desuden bedes kommunen sikre, at udlejerne giver deres lejere besked om af-
faldssorteringen. Noget tyder på, at lejerne i mange tilfælde er i tvivl om, hvad 
de skal gøre.

Al begyndelse er svær. Nye metoder kræver tilvænning – og Fanø Kommune 
følger situationen tæt. Lejernes affaldssortering er ganske rigtigt ejernes pro-
blem (de har pligt til at informere deres lejere). Fanø Kommune har afholdt 
flere møder med sommerhusudlejningsbureauerne, der også har haft medind-
flydelse på de pjecer der er udarbejdet til bl.a. udlevering til lejere. 

e. Flere grundejere har modtaget spande, selvom de har frameldt sig ordningen. 
Kommunen opfordres til at indsamle disse.

Fanø Kommunes renovatør er allerede i gang med fejlrettelser. Der kan være 
fejl, som forvaltningen ikke er bekendt med. Grundejerne opfordres til at indbe-
rette disse fejl til forvaltningen. 

f. Hvordan hænger den foreslåede flisebelægning under skraldespandene sammen 
med lokalplanernes forbud mod fliser.

Kravet til mindsket rullemodstand for hjulene er Arbejdstilsynets. Begrænsnin-
gen af flisearealet er lokalplanbestemt.

9. Dagsordenspunkter fra Grundejerforeningen Sønderho Sommerhusområde
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a. Hastighedsgrænse i sommerhusområdet. I forbindelse med det seneste fælles-
møde blev der afholdt et møde mellem alle grundejerforeningerne, kommunen 
og den lokale landbetjent. På mødet blev der drøftet en generel hastigheds-
grænse på 30 km/t i de deciderede sommerhusområder, dvs. på de mindre 
veje, der fører fra de større veje ind i sommerhusområderne. Alle inkl. Politiet 
var enige om, at der er en god ide, og der er ikke nogen god grund til, at det 
ikke indføres. De enkelte grundejerforeninger vil naturligvis være behjælpelige 
med at præcisere, hvilke veje det skal gælde. Vi ønsker at høre, hvor langt 
kommunen er med at føre denne plan ud i livet.

Blev behandlet under et sammen med punkt 8a.

Erhvervs, natur- og teknikudvalget behandlede sagen om nedsættelse af ha-
stigheden i sommerhusområder den. 29. januar 2018. Mulighederne i henhold 
til bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser blev gennemgået. Det beslut-
tedes, at der ingen ændringer bliver af hastighedsbegrænsningen. Forvaltnin-
gen kan evt. opstille mobil fartviser i en kort periode 1-2 uger pr. vej, til infor-
mation til trafikanterne om farten.

Grundejerforeningen fremfører at der er mange sommerhusområder i landet 
hvor der er lavere hastighed. 

Der henvises til sagsfremstilling og referat fra den 29.1.2018 på kommunens 
hjemmeside. Sagsfremstilling og referat blev oplæst på mødet.

b. Sønderho Strandvej. På samme møde som ovenfor nævnt, blev forholdene på 
Sønderho Strandvej, hvor hastighedsbegrænsningen i dag er 50 km/t drøftet. 
Der var enighed mellem politiet og vores grundejerforening samt grundejerfore-
ningen for Bjerges Leje om det vil være hensigtsmæssigt at forlænge 40 km zo-
nen fra Sønderho by ud til stranden, i kombination med hensigtsmæssige fart-
dæmpende foranstaltninger. Også her ønsker vi at høre, hvor langt kommunen 
er i planlægningen heraf.

Vejmyndigheden har planlagt hastighedsmåling og trafiktælling på Sønderho 
Strandvej over sommeren.

c. Sønderho Strandvej. Det er et stort ønske, at der på Sønderho Strandvej i lig-
hed med de øvrige strandveje på øen, skabes sikrere forhold for cyklende og 
gående. Dette kan f.eks. ske ved at anlægge en eller flere cykel/gangstier, som 
kommunen da også har afsat areal til. Også her ønsker vi at høre, om dette er 
prioriteret i kommunens anlægsarbejder.

ENT-udvalget prioriterede ø-forskønnelsesmidler på møde den 26.2.18 i nævnte 
rækkefølge: 

Museumspladsen, belægning ml. Landevejen og cykelstien i Sønderho, Søn-
derho Strandvej og Unesco nedslagspunkter.
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Budget til vejvedligehold er for lavt i forhold til at holde vejene i perfekt stand – 
det ved man fra politisk hold, men der er indtil videre i budgetforligene priorite-
ret således. Cykelturisme er højt prioriteret politisk. 

Grundejerforeningen ønsker Sønderho Strandvej opprioriteret. 

d. Klitsyn. I forbindelse med sidste fællesmøde blev der afholdt møde mellem 
grundejerforeningerne, kommunen og Naturstyrelsen. På dette møde blev der 
aftalt et klitsyn i foråret 2018. Vi ønsker at høre om status herpå.

Fanø Kommune er ikke part i et evt. klitsyn, dette må grundejerforeningen selv 
aftale med Naturstyrelsen. Fanø Kommune har ikke lovet at tage initiativ til et 
klitsyn. 

e. Code of Conduct. Vi vil gerne høre, hvor langt man er med udarbejdelsen heraf, 
da vi gerne vil have indsigt/indflydelse på indholdet, som kan erstatte den in-
formations skrivelse, vi selv har planlagt.

Emnet behandles løbende på møder i Grønt Råd hvor grundejerforeningerne har 
en repræsentant. Marco Brodde gennemgik på sidste møde i Grønt Råd et for-
slag til code of conduct, hvortil Grønt Råd kom med forslag til tilretninger. 
Grundejerforeningerne opfordres igen til at benytte sig af deres repræsentant i 
Grønt Råd – både til at koordinere og øve indflydelse, men også til løbende at 
få delt informationer fra arbejdet.

Grundejerforeningerne fremfører at det ønskes at processen kommer til at gå 
hurtigt. Fanø Kommune anfører hertil, at tanken med Grønt Råd netop er at 
sætte en masse forskellige interessenter sammen, ofte med afvigende eller li-
gefrem modsatrettede interesser, og så lade dem arbejde med og blive enige 
om en række beslutninger med tilknytning til det grønne område. Der er er-
hvervsliv, der er myndigheder, der er grundejere, der er grønne organisationer 
– og mange flere. Det tager tid at opnå konsensus – til gengæld må resulta-
terne forventes at være mere holdbare. Når det er sagt, udtrykker også Fanø 
Kommune et ønske om, at der snart nås et resultat.

Desuden fremfører grundejerforeningerne, at der er et ønske om at kørsel for-
budt på vaden beskrives sammen med bedre skiltning. 

10. Næste møde: torsdag den 11.10.2018 kl. 16.00 på Rådhuset. 

Emner til dagsordenen skal være Tove Have, e-mail th@fanoe.dk i hænde senest 3 
uger før mødet. Tidspunktet skal fremgå af dagsordenen. 

11. Eventuelt

Borgmesteren anfører, at hun har overtaget traditioner fra den tidligere borgmester 
bl.a. dette møde med grundejerforeningerne. De punkter der indsendes af grundejer-
foreningerne er mest forvaltningsspørgsmål som besvares bedst af forvaltningen. 
Borgmesteren ønsker at dialogmøderne fortsætter, men med en anden form hvor ud-
viklingsprocesser drøftes på bekostning af de spørgsmål som forvaltningen bedst kan 
svare på. Disse kan evt. komprimeres til at fylde meget lidt på møderne. 

mailto:th@fanoe.dk
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Grundejerforeningen vil være velkommen til at melde temaer ind. Et eksempel på et 
tema kan være den kommende spildevandsplan. 
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