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Hvad er en lokalplan? 
 
Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden der igangsættes et større byggeri eller 
anlægsarbejde, foretages større nedrivninger eller væsentlige ændringer i anvendelse af en 
ejendom. 
I øvrigt kan der altid udarbejdes lokalplan, når byrådet skønner, at det er nødvendigt. 
Byrådet kan i en lokalplan fastsætte bindende bestemmelser om f.eks. et areals anvendelse, 
bebyggelse og materialer, veje og stiers placering og udformning, friarealers placering og 
indretning samt bevaring af huse, bymiljøer og landskabstræk mv. 
 
Sådanne bestemmelser skal medvirke til, at et område anvendes og udformes under 
hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige 
planlægning i kommunen. 
En lokalplan er desuden byrådets redskab til at sikre gennemførelsen af kommuneplanen. 
Lokalplanen kan dog indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse som 
kommuneplanen angiver. 
 
Offentlig høring 
Inden byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i mindst 8 
uger. På den måde er det muligt for den enkelte borger at vurdere forslaget og eventuelt 
fremkomme med bemærkninger eller ændringsforslag inden byrådet vedtager lokalplanen 
endeligt. 
 
Lokalplanen anmeldes til plansystem.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i 
området. 
 
Handlepligt 
Tilvejebringelse af en lokalplan betyder ikke forbud mod fortsættelse af eksisterende lovlig 
anvendelse af en ejendom, ligesom en lokalplan heller ikke medfører handlepligt til at realisere 
de anlæg, som er indeholdt i planen. 
 
Ændringer af eksisterende forhold, f.eks. ved om- og nybyggeri eller ved ændret anvendelse af 
bestående ejendomme, skal være i overensstemmelse med lokalplanen. 
 
Fremlæggelse og indsigelsesfrist 
Forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg med tilhørende miljøscreening har været 
offentligt fremlagt i perioden fra 31. januar 2013 til den 28. marts 2013. 
 
Vedtagelse 
Planen er vedtaget af Fanø Byråd den. 13. maj 2013 og offentliggjort den 6. juni 2013. 
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Lokalplanens formål og baggrund 
 
Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for et nyt og aktivt 
byudviklingsområde i den gamle del af Nordby, ved den gamle Realskole og de 
omkringliggende arealer, der grænser op til Vestervejen.  
 
Lokalplanen skal give mulighed for opførelse af ny bebyggelse med f.eks. 
helårsboliger, kontorvirksomheder, klinikker og hoteller . 
 
Derudover har lokalplanen til formål at bevare den gamle bevaringsværdige 
skolebygning og give mulighed for, at bygningen kan anvendes til kulturhus og 
iværksætterhus med faciliteter som spillested, galleri, café, undervisningslokaler mv. 
Derudover kan bygningen anvendes til kontorvirksomhed og privat service som 
klinikker mv. Visionen er, at bygningen skal indrettes og omdannes til et aktivt og 
innovativt hus på Fanø som kan benyttes til forskellige kulturelle arrangementer.  
 
Området nord for den gamle skolebygning skal friholdes for bebyggelse, og skal være 
et grønt område med mulighed for ophold og leg. Der skal desuden være mulighed for 
aktiviteter i tilknytning til kulturhuset.  
 
Baggrunden for lokalplanen er, at mange af de hidtidige aktiviteter er flyttet ud af 
området, hvilket har åbnet mulighed for den ovennævnte omdannelse. Fanø Bibliotek 
og Lokalhistorisk Arkiv flyttede i efteråret 2011 til Nordby Skole og den tidligere 
etageejendom beliggende ud til Vestervejen, som sidst blev anvendt til daginstitution, 
er nedrevet. Fanø Kommune og lokale kræfter har derfor ønsket at skabe mulighed 
for et nyt spændende aktivt byområde i Nordby.  
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1.0 Beskrivelse 
 
1.1 Beskrivelse af lokalplanområdet 
 
Lokalplanområdet er beliggende i den gamle del af Nordby og udgør et areal på ca. 
4700 m2. Lokalplanområdet grænser mod vest op til Vestervejen og vest herfor ligger 
boliger som er en blanding af parcelhuse fra 1970’erne og ældre murermestervillaer i 
1 - 1 ½ etage. Mod syd afgrænses området af Niels Engersvej, og syd herfor ligger 
ældreboliger fra 1980’erne opført som rækkehuse i én etage. Lokalplanområdet 
grænser mod nord og vest op til ældre fanøhuse fra midten af 1800-tallet i 1 – 1 ½ 
etage, hvoraf de fleste er stråtækte.  
 

 
Bebyggelsen ved Vestervejen er en blanding af parcelhuse fra 1970’erne og ældre murermestervillaer. 

 

 
Ældreboliger ved Niels Engersvej. 
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Bebyggelsen nord og øst for lokalplanområdet er hovedsagelig ældre Fanøhuse fra midten af 1800-tallet. 

 
Inden for lokalplanområdet ligger den gamle realskole som er opført i 1891. 
Bygningen er et længehus i 2 etager med udnyttelig tagetage med en højde på ca. 
12,5 m. Bygningen er opført i røde teglsten med skiffertag med fine udsmykninger på 
facaderne med rosetter, friser og dekorationer omkring vinduer og døre. I tilknytning 
hertil findes en mindre sidebygning, som ligeledes er opført i røde teglsten med 
skiffertag.  
 

   
Den gamle realskole fra 1891 er bevaringsværdig. 

 
De ubebyggede arealer nord for bygningen er anlagt som et grønt opholdsområde 
med græsareal, legeplads mm. Syd for bygningen er der etableret 12 
parkeringspladser med vejadgang fra Niels Engersvej. Langs den østlige afgrænsning 
af lokalplanområdet findes en gennemgående sti, der forbinder Niels Engersvej med 
Lindevej.  
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Stien langs den vestlige afgrænsning af lokalplanområdet forbinder Lindevej med Niels Engersvej. Som det ses af 
billedet ligger boligbebyggelsen Lindevej 14 og 16 helt op til stien, hvorfra der også er adgang til boligernes have. 

 
Vest for den gamle skole, helt ud til vejskel mod Vestervejen, har der indtil år 2010 
været en længebygning opført i røde teglsten i 4 etager (3 etager med udnyttelig 
tagetage), med en højde på ca. 12,5 m. Bygningen er nu nedrevet, og grunden er 
ryddet og henligger som græs og jordareal. Terrænet inden for lokalplanområdet er 
forholdsvis fladt.   
 

 
Arealet vest for den gamle realskole henligger som græs og jordareal. 
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 1.2 Lokalplanens indhold 
 
Lokalplanen opdeles i 3 delområder - A, B og C som fremgår af kortbilag 2.  
 
Delområde A 
I delområdet ligger den gamle realskole, som sikres bevaret. Bygningen må ikke 
nedrives og evt. renovering skal være tro mod den oprindelige arkitektur. Der må ikke 
opføres yderligere bebyggelse i delområdet.  
 
Bebyggelsen må kun anvendes til blandede byfunktioner i form af kulturhus med 
funktioner som spillested, café, udstilling, galleri, undervisningslokaler o.lign. 
Derudover må bebyggelsen anvendes til kontorvirksomhed som liberalt erhverv og 
privat service som klinikker o.lign. Ubebyggede arealer må anvendes til parkering og 
opholdsareal.  
 
Delområde B 
I delområde B må der inden for de på kortbilag 2 angivne byggefelter opføres 
bebyggelse med et samlet etageareal på 2.200 m2. Bebyggelsen må opføres som tæt-
lav eller etagebyggeri i op til 4 etager (3 etager med udnyttelig tagetage), med en 
højde på max 12,5 m, hvilket er tilsvarende det nu nedrevne byggeri.  
 
Bebyggelsen må anvendes til helårsbeboelse, kontorvirksomhed som liberalt erhverv, 
privat service som klinikker o. lign. og hotel. De ubebyggede arealer, der ikke 
benyttes til parkering, skal anlægges som sammenhængende grønne fællesarealer 
med mulighed for leg og ophold.  
 
Delområde C 
Delområdet skal friholdes for bebyggelse og skal anlægges som et grønt område med 
mulighed for leg og ophold. Området må desuden anvendes til aktiviteter i tilknytning 
til kulturhuset i delområde A, så som udeservering, teater og musikarrangementer 
mv.   
 
Bebyggelsen 
Bestemmelserne om bebyggelsens udformning og materialer skal sikre, at man ved 
ombygninger og renoveringer skal være tro mod bebyggelsens oprindelige arkitektur.  
Ved renovering af den gamle realskole skal der anvendes de samme materialer som 
huset er opført med.  
 
Ny bebyggelse skal opføres som tæt-lavt byggeri i 2 etager (1 etage med udnyttelig 
tagetage) og / eller etagebyggeri i op til 4 etager (3 etager med udnyttelig tagetage).  
 
Ny bebyggelse kan opføres i en moderne arkitektur, men skal opføres i samspil og 
med respekt for den gamle Realskole. 
 
Bebyggelse skal opføres med facader i teglsten eller som pudset eller vandskuret mur. 
Tage skal belægges med røde vingetegl, sort listetækket tagpap eller grå skifer. Der 
må ikke anvendes reflekterende og blanke bygningsmaterialer. 
 
Ny bebyggelse skal have et ensartet arkitektonisk udtryk. 
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Byggefelterne er placeret så der tages hensyn til de omkringliggende naboer i forhold 
til skyggevirkninger. 
 
Ubebyggede arealer 
De ubebyggede arealer skal anlægges som fælles grønne opholdsarealer med træer 
og beplantning. Ved opførelse af tæt-lav boligbebyggelse, må der etableres private 
haver. 
 
Der er fastlagt bestemmelser for hegning mod vej og naboer. Lysarmaturer skal have 
et ensartet udseende. Affaldsspande skal afskærmes. Tekniske installationer som 
paraboler mv. skal placeres, så det ikke er synligt fra nabogrunde og offentlig vej.  
 
Veje, stier og parkering 
Vejadgang til delområde A skal fortsat ske fra Niels Engersvej. Vejadgang til 
delområde B må ske fra én ny overkørsel fra Niels Engersvej og én ny overkørsel fra 
Vestervejen. Stiadgangen til delområde A og C fra Lindevej og Niels Engersvej 
fastholdes. 
 
Parkering må foruden parkering på terræn etableres i parkeringskælder under terræn 
i delområde B. Parkeringspladser skal have et grønt udseende med træer og anden 
beplantning. 
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2.0  Redegørelse 
 
2.1 Lokalplanens forhold til kommuneplanen 
 
Lokalplanen er i overensstemmelse med Fanø Kommuneplan 2013. 
 
 
2.2 Lokalplanens forhold til eksisterende lokalplaner 
Med vedtagelse af denne lokalplan aflyses lokalplan nr. 33 og 33-1 inden for 
nærværende lokalplan. 
 
2.3 Zonestatus 
 
Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 
 
 
2.4 Lokalplanens forhold til kystnærhedszone 
 
Lokalplanområdet ligger i den kystnære del af byzonen. Med nærværende lokalplan 
bliver mulighed for at bygge i op til 12,5 m frem for tidligere 7 m. Begrundelsen for at 
tillade bebyggelse i op til 12,5 m er flersidig. Eksisterende bymiljøer ønskes fortættet 
frem for, at der inddrages nye arealer til by udvikling, da Fanø er et følsomt landskab, 
hvor store dele af øen er pålagt bindinger bl.a. i henhold til Naturbeskyttelsesloven. 
Indtil 2010 rummede arealet en skolebygning opført i 4 etager (3 etager med 
udnyttelig tagetage). På grund af svampeangreb blev bygningen fjernet. 
Lokalplanområdet ligger i et eksisterende byområde i en afstand af ca. 350 m fra 
kysten, men ny bebyggelse skal opføres bag ved den gamle realskole, som er opført i 
en højde af 12,5 m. I Nordby er der flere eksempler på bebyggelse med en højde på 
mellem 10-12,5 m, herunder det gamle posthus, Navigationsskolen, tidligere Hotel 
Nordby, Forsorgsbygningen Hovedgaden 87 m.fl.  
 
Da nyt byggeri ikke overstiger højden på den gamle realskole og der er flere høje 
bygninger i Nordby, vurderes det ikke, at byens kontur vil blive ændret 
nævneværdigt, og opfattelsen af kystlandskabet vil ikke blive væsentlig påvirket. 
 
Af bilag 3 ses visualiseringer for bebyggelse i en højde på 12,5 m, set fra forskellige 
fotostandpunkter. 
 
 
2.5 Miljøbeskyttelsesloven 
 
Generelt skal aktiviteterne i området skal overholde de til hver tid gældende 
støjgrænser der kan fastsættes i henhold til Miljøbeskyttelsesloven, dog tillades et 
begrænset antal enkelt arrangementer med lydniveau over 55 Db. 
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2.6 Lokalplanens forhold til tinglyste deklarationer 
 
Inden for lokalplanområdet er der ved lokalplanens udarbejdelse, april 2012, tinglyst 
en deklaration om tilslutningspligt til fjernvarme.  

 
2.7 Lov om miljøvurdering af planer og programmer 
 
Fanø Kommune har gennemført en screening af lokalplanens indhold. De mulige 
negative konsekvenser af planens realisering knytter sig hovedsagligt til en begrænset 
forøgelse af energi-, vand- og afledningsforbrug samt i trafik i sammenhæng med 
områdets færdigudbygning. 
Det vurderes at lokalplanen ikke skal miljøvurderes efter Lov om miljøvurdering af 
planer og programmer. Begrundelsen er, at lokalplanen ikke fastlægger rammer, der 
er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og fordi lokalplanen ikke indvirker væsentligt på 
miljøet, herunder et internationalt naturbeskyttelsesområde.  
 

 
2.8 Miljøforhold 
 
Spilde- og regnvand 
Lokalplanområdet er omfattet af Fanø Kommunes Spildevandsplan 2007-2015 og ny 
bebyggelse skal tilsluttes separatkloakering.  
 
Regnvand skal nedsives inden for lokalplanområdet. 
 
 
2.9 Teknisk forsyning 
 
Lokalplanområdet vandforsynes fra offentligt vandværk. 
Lokalplanområdet elforsynes via SE’s ledningsnet. 
Lokalplanområdets ligger inden for Nordby Fjernvarmes forsyningsområde med 
tilslutningspligt til fjernvarme. Dog er der ikke tilslutningspligt for huse, der opfylder 
klassifikationskravene for lavenergi bygninger jf. Bygningsreglementet.  
Lokalplanområdet er omfattet af spildevandsplan 2007-2015 for Fanø Kommune. 
Lokalplanområdet er omfattet af Regulativ for dagrenovation og genanvendelse for 
Fanø Kommune. 
Lokalplanområdet er forsynet med fællesantenne. 
 
Før anlægsarbejder igangsættes, skal der hos respektive ledningsejere indhentes 
oplysninger om placering af ledninger. Eksisterende ledninger skal respekteres og må 
ikke beskadiges.  
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2.10 Tilladelse fra andre myndigheder 
 
Efter museumsloven § 23 skal kulturministeren og de statslige og statsanerkendte 
museer gennem samarbejdede med plan- og fredningsmyndigheder sørge for, at 
væsentlige bevaringsværdier sikres for eftertiden. I forbindelse med jordarbejdet, for 
eksempel ved bygge- og anlægsarbejder, kan der dukke spor af fortidsminder op, som 
ifølge Museumsloven kan forlanges undersøgt for bygherren regning. Med henblik på 
at undgå forsinkelser af anlægsarbejde og uforudsete udgifter har bygherren mulighed 
for at få foretaget en forundersøgelse, inden afsættelsesarbejdet igangsættes. 
 
Ifølge Jordforureningslovens § 50a anses al jord i byzone som udgangspunkt for at 
være lettere forurenet. 
 
Afholdelse af udendørs koncerter mv. forudsætter tilladelse fra Fanø Politi i hvert 
enkelt tilfælde. 
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3.0   Bestemmelser 
 
Fanø kommune 
Lokalplan nr. 104 - For et område til blandede byfunktioner ved Vestervejen 
og Niels Engersvej. 
 
I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 
med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 
nævnte område. 
 
 
§ 1   Lokalplanens formål 
 
Lokalplanen har til formål: 
 
 
at sikre at området anvendes til blandede byfunktioner,  
 
at sikre at ny bebyggelse opføres og placeres med respekt for eksisterende 

og omliggende bebyggelse,  
 
at sikre den gamle realskole bevaret og at ændringer sker i 

overensstemmelse med den oprindelige arkitektur, 
 
at aflyse lokalplan nr. 33 og 33-1 for det område, som nærværende lokalplan 

omfatter. 
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§ 2  Område og zonestatus 
 
2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 215b 

og 323 Odden By, Nordby. 
 
2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone. 
 
 
§ 3  Områdets anvendelse 
 
3.1 Lokalplanområdet opdeles i delområderne A, B og C, som vist på kortbilag  
 
3.2 Delområde A 

Eksisterende bebyggelse i delområde A må kun anvendes til blandede 
byfunktioner så som kulturhus med funktioner som spillested, café, 
udstilling, galleri, undervisningslokaler o. lign. Derudover må bebyggelsen 
anvendes til kontorvirksomhed som liberalt erhverv o. lign. og privat 
service som klinikker o. lign. Ubebyggede arealer anvendes til parkering 
og opholdsareal. Området må desuden anvendes til udendørs servering og 
arrangementer, som koncerter, teater mv. i tilknytning til kulturhuset. 

 
3.3 Delområde B 

Ny bebyggelse må anvendes til helårsbeboelse, kontorvirksomhed som 
liberalt erhverv o. lign., privat service som klinikker o. lign. og hotel. 
De ubebyggede arealer der ikke benyttes til parkering, skal anlægges som 
sammenhængende grønne fællesarealer med mulighed for leg og ophold.  

 
3.4 Delområde C 

Delområde C må kun anvendes til fælles grønt opholdareal. Området må 
desuden anvendes til udendørs arrangementer, som koncerter, teater mv.  
i tilknytning til kulturhuset i delområde A. 

 
 
§ 4  Udstykninger 
  
4.1 Udstykning, arealoverførsel og sammenlægning må kun foretages i 

overensstemmelse med lokalplanens formål. 
 
 
§ 5  Veje, stier og parkering 
 
5.1 Vejadgang til delområde A skal ske via eksisterende overkørsler fra Niels 

Engersvej. Vejadgang til delområde B må ske fra én ny overkørsel fra Niels 
Engersvej og én ny overkørsel fra Vestervejen. Stiadgangen til delområde 
A og C fra Lindevej og Niels Engersvej skal fastholdes. 

 
5.2 Belægning på veje, stier og parkeringsarealer på terræn skal udføres med 

brosten, fliser eller græsarmeringssten, i en handicapvenlig udformning. 
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5.3 Parkeringsarealer på terræn skal have et grønt præg i form af 
omkransende beplantning. 

 
5.4 Alt efter områdets anvendelse skal der anlægges følgende 

parkeringspladser: 
 min 1 ½ parkeringsplads pr. bolig, 
 min 1 parkeringsplads pr. 75 m2 til erhverv, 
 min 1 parkeringsplads pr. hotelværelse, 
 min 12 parkeringspladser til kulturhus. 

  
 Hver 20 parkeringsplads skal være en handicapplads. 
  
 Derudover skal der etableres cykelparkering i nødvendigt omfang. 
 
5.5 Parkering skal ske inden for lokalplanområdet på terræn og / eller i 

parkeringskælder. 
 

  
§ 6  Ledningsanlæg m.v. 
 
6.1 Bebyggelsen skal tilsluttes kollektive forsyningsanlæg i henhold til 

bestemmelser for de enkelte forsyningsområder. 
 
6.2 Jordvarme må etableres, hvis det sker ved nedpløjning, nedfræsning eller 

underboring. 
 
6.3 Alle områdets forsyningsledninger skal lægges som jordkabler. 
 
 
§ 7  Bebyggelsens omfang og placering 
 
 Delområde A 
7.1 Der må ikke opføres ny bebyggelse inden for delområdet. 
 
 Delområde B 
7.2 Ny bebyggelse må kun opføres inden for de på kortbilag 2 angivne 

byggefelter 1 og 2.  
 Fordeling af bebyggelsen skal udgøre 75 og 25 procent for henholdsvis 
byggefelt 1 og 2, jf. kortbilag 2 - alternativ 3. 

  
7.3 Der må etableres parkeringskælder. 
 
7.4 Der må maksimalt opføres et samlet etageareal på 2.200 m2 i delområdet. 
 
7.5 Bebyggelse i byggefelt 1 må opføres i op til 4 etager (3 etager med 

udnyttelig tagetage) i en højde, der ikke overstiger 12,5 m.  
 

Bebyggelse i byggefelt 2 må opføres i op til 2 etager (1 etage med 
udnyttelig etagetage) i en højde, der ikke overstiger 7,5 m.  
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Bygningshøjder måles fra ét eller flere niveauplaner, der fastsættes af 
Fanø Kommune.1 

 

 
 
7.6 Terrænregulering må ikke overstige ± 0,5 m i forhold til eksisterende 

naturligt terræn, eller i forhold til terræn, der er reguleret i forbindelse 
med byggemodning eller lignende. 

 
 
§ 8  Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 
  
8.1 Blanke og reflekterende materialer må ikke anvendes. 
  
8.2 Vinduer og døre skal udføres i træ eller træ/alu. 
 
8.3 Tagrender og nedløb skal udføres i zink eller kobber.  
 
8.4 Ventilationsåbninger, hætter, rør o. lign. skal placeres så diskret som 

muligt og udføres i zink, kobber eller lignende materiale. 
 
8.5 Skiltning på bebyggelse skal placeres plant på bygningens facade og må 
 ikke placeres på taget, eller overstige facadehøjden. 
  

Skilte skal relatere sig til det erhverv eller den aktivitet der foregår i 
bebyggelsen. 

  
Skiltning på bygninger må kun udføres med løse bogstaver. Lysskiltning 
må ikke udformes som lyskasser, men skal udføres med korona-effekt, 
dvs. med indirekte lys bag på bogstaverne, eller med spots. 

 
 Skilte skal godkendes af Fanø Kommune. 
 
8.6 Inden for området må der ikke opstilles antenner eller paraboler der er 

synlige fra nabogrund eller offentlig vej. 

                                       
1 Højdeforhold jf. BR 10, bilag 1 stk. B.1.1.4 
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8.7 Solenergianlæg må ikke udføres i reflekterende materiale, der kan 

medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende. 
Solenergianlæg skal være en del af husets arkitektur og skal nedfældes i 
tagfladen. 

 Solenergianlæg må dog ikke opføres inden for delområde A og C. 
 
 Delområde A 
8.8 Den gamle realskole skal bevares og bebyggelsen må kun med tilladelse 

fra kommunalbestyrelsen nedrives, ombygges eller på anden måde 
ændres. 

 
Ændringer, udskiftninger og vedligeholdelse skal ske i overensstemmelse 
med den oprindelige arkitektur.  

 
8.9 Den eksisterende sidebygning er ikke bevaringsværdig. 
 
 Delområde B 
8.10 Ny bebyggelse skal opføres som tæt-lavt og / eller etagebyggeri. 
 
8.11 Ved tæt-lav bebyggelse skal bebyggelsen placeres øst-vest-vendt og 

vinkelret på Vestervejen. 
 
8.12 Ny bebyggelse skal fremstå som en helhed, bygget i ensartede materialer 

og byggestil, men gerne med variationer. 
  
8.13 Ny bebyggelse kan opføres i en moderne arkitektur, men skal opføres i 

samspil og med respekt for den gamle Realskole. 
 
8.14 Facadelængden for hver enkelt ny bebyggelsesenhed må være max. 30 m.  
 
8.15 Ny bebyggelse skal opføres med facader i blank teglstensmur, pudsede 

eller vandskurede facader.  
 

Alt synligt teglstensmurværk i bebyggelsen skal udføres med røde blød- 
eller håndstrøgne sten. 

  
 Pudsede eller vandskurede facader skal fremstå i hvid. 
 
8.16 Mindre facadepartier, f.eks. brystninger, karnapper og gavltrekanter kan 

udføres i andre materialer. 
 
8.17 Småbygninger må desuden opføres med facader i træ og skal fremstå i 

sort eller rød. 
 
8.18 Tage skal udføres som symmetrisk saddeltag, som forskudte tagflader 

eller med ensidig taghældning. Taghældningen må være max 45º.  
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8.19 Tagbeklædning skal udføres med røde vinge teglsten, sort listetækket 

tagpap, eller grå skiffersten eller skifferlignende plader. 
 
8.20 Tage på garager/ carporte og udhuse må desuden udføres med fladt tag 

og dækkes med sort tagpap. 
 
8.21 Nye bygninger må udformes med altaner, balkoner og karnapper, såfremt 

disse ikke har et fremspring fra facader og gavle, der overstiger 2 meter. 
  

Altaner, balkoner og rækværker om tagterrasser skal udføres som lette 
stålkonstruktioner. 

 
 
§ 9  Ubebyggede arealer 
 
9.1 Delområde C skal friholdes for bebyggelse og anlægges som et 

sammenhængende grønt opholdsareal med træer og anden beplantning til 
brug for hele lokalplanområdet.  

 
9.2 De ubebyggede arealer i delområde B skal ved etagebyggeri anlægges 

som et sammenhængende grønt opholdsareal med træer og anden 
beplantning. Ved tæt-lavt boligbyggeri kan der udover fælles grønne 
opholdsarealer anlægges individuelle private haveanlæg. 

 
9.3 Ved nybyggeri i delområde B skal der sikres opholdsareal på mindst 30 % 

af etagearealet ved anvendelse til boliger og institution og mindst 10 % 
ved øvrig anvendelse. 

 
9.4 Altaner og terrasser kan tælle med som opholdsarealer. 
 
9.5 Belysningsarmaturer på ubebyggede arealer, herunder 

parkeringspladserne, skal have en ensartet udformning. 
 
9.6 Der må kun opføres ét skilt på terræn i delområde A ud til Niels Engersvej 

og ét skilt på terræn i delområde B ud til enten Niels Engersvej eller 
Vestervejen. Skiltene må opføres i max 1,5 m over terræn og havde en 
flade på max 1 m2.  
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 Der må ikke opsættes øvrig skiltning på terræn.  
 

Skilte skal relatere sig til det erhverv eller den aktivitet, der er i 
lokalplanområdet. 

 
Lysskiltning må ikke udformes som lyskasser, men skal udføres med 
korona-effekt, dvs. med indirekte lys bag på bogstaverne, eller med spots. 

 
 Skilte skal godkendes af Fanø Kommune. 
 
9.7 Hegning af grunde mod offentlig vej og i naboskel skal udføres som 

levende hegn eller som plankeværk, stakit eller raftehegn. Hegn skal være 
gennemsigtige. 

 
Højden på fast hegn mod offentlig vej og sti må ikke overstige 1,1 m og i 
naboskel 1,8 m. Hegn over 1,1 m skal udføres som lodretstillede 
materialer. 
Fast hegn skal males med en dækkende maling og må ikke fremstå 
ubehandlet eller trykimprægneret. 

 
9.8 Affaldsbeholdere skal placeres bag afskærmning.  
 
9.9 Tekniske installationer skal placeres, så det ikke er synligt fra nabogrunde 

og offentlig vej. 
 
9.10 Udendørs oplagring eller henstilling af campingvogne, uindregistrerede 

køretøjer, lystbåde og lignende må ikke finde sted. 
 
§ 10 Grundejerforening 
 
10.1 Der kan oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige 

ejere af ejendomme indenfor lokalplanens område. 
 
10.2 Grundejerforeningen skal oprettes, når Byrådet kræver det. 
 
10.3 Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af 

Byrådet, og vedtægterne / ændringerne skal senest én måned efter 
generalforsamlingens vedtagelse indsendes til byrådets godkendelse. 

 
10.4 Grundejerforeningen har til formål at forestå drift, ren- og vedligeholdelse 

af parkeringsarealer, veje og stier samt områdets fælles opholdsarealer. 
 

Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af 
lovgivningen henlægges til foreningen. 

  
 Grundejerforeningen kan varetage medlemmernes fælles interesser af 

enhver art i forbindelse med de ejendomme, der henhører under 
foreningens område. Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning 
hos medlemmerne og / eller ved optagelse af lån, at fremskaffe de øko-
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nomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og administrationen af 
foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor. 

 
 
§ 11 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 
 
11.1 Ny bebyggelse skal være tilsluttet kloak-, vand-, elnet, før den tages i 

brug. 
 
11.2 Nybyggeri skal tilsluttes fjernevarme, hvis det ikke kan dokumenteres, at 

byggeriet opfylder klassifikationskrav til lavenergi bygninger i 
Bygningsreglementet. 

 
11.3 Før ny bebyggelse tages i brug skal den i § 5 nævnte parkering være 

etableret i godkendt omfang eller i takt med byggeriet. 
 
11.4 Før ny bebyggelse tages i brug, skal de i § 9 nævnte opholdsarealer være 

etableret i godkendt omfang eller i takt med byggeriet. 
 
 
§ 12 Aflysning af servitutter og andre lokalplaner 
 
12.1 Lokalplan nr. 33 vedtaget af byrådet den 13. april 1984 vil blive aflyst 

inden for nærværende lokalplans områdeafgrænsning, ved lokalplanens 
endelige vedtagelse. 

 
12.2 Lokalplan nr. 33-1 vedtaget af byrådet den 8. december 1997 vil blive 

aflyst inden for nærværende lokalplans områdeafgrænsning, ved 
lokalplanens endelige vedtagelse. 

 
 
§ 13 Lokalplanens retsvirkninger 

 
Efter Fanø Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen 
må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge Lov om Planlægning § 18, 
kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med 
planens bestemmelser. 

 
Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som 
hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de 
anlæg, der er indeholdt i planen. 

 
Fanø Byråd kan ifølge § 19 i Lov om Planlægning meddele dispensation til 
mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under 
forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, 
der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra 
lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. 
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Når en eventuel dispensation berører omboende interesser, skal disse 
underrettes om den påtænkte dispensation og have mindst 14 dages frist 
til at fremkomme med evt. bemærkninger herom, før dispensation gives. 

 
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige 
med lokalplanen, fortrænges af planen og vil blive aflyst. 

 
I henhold til § 47 i Lov om Planlægning kan der foretages ekspropriation 
af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når 
ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af 
lokalplanen. 
Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige 
bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven og Lov om 
Planlægning. 

 
 
§ 14 Påtaleret 
 
 Påtaleberettiget iflg. nærværende lokalplan er Fanø Byråd. 
 
§ 15 Vedtagelsespåtegning 

 
Overstående lokalplan 104 er udarbejdet efter lov om planlægning og 
vedtaget af Fanø Byråd den 13.05.2013 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Erik Nørreby Lars Møgeltoft Poulsen 
 Borgmester Kommunaldirektør 
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Kortbilag 3 – Visualiseringer 
 

Nedenfor ses visualiseringer af mulig bebyggelse inden for lokalplanområdet. Der ses 
visualiseringer af bebyggelse i 12,5 m med tre forskellige placeringer (rød, gul og 
grøn) set fra forskellige fotostandpunkter. 
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Rød model 
 

 
Set fra Niels Engersvej mod øst. 

 

 
Set fra Niels Engersvej mod vest. 
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Set fra Vestervejen mod nord. 

 
 
 

Gul model  
 

 
Set fra Niels Engersvej mod øst. 
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Set fra Niels Engersvej mod vest. 

 
 

Grøn model 
 

 
Set fra Niels Engersvej mod øst. 
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Set fra Niels Engersvej mod vest. 
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