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Fra strategi til kommuneplan 

 
Fanø Byråd skal inden udgangen af første halvdel af 

byrådsperioden vedtage og offentliggøre en strategi 

for den kommende kommuneplanlægning. 
 

Planstrategi 2011 er en slags dagsorden for den 

kommende Kommuneplan 2013. Strategi og 

indsatsområder skal sammen med de statslige krav og 
udmeldinger indarbejdes og udmøntes i Kommuneplan 

2013. 

 
Kommuneplan 2013 bliver således en slags 

forretningsplan som mere detaljeret beskriver status, 

overordnede mål og retningslinjer for Fanø Kommunes 
udvikling og arealanvendelse. 

 

Byrådet lægger således denne Planstrategi 2011 frem 

til debat med henblik på at få bemærkninger, 
tilkendegivelser og ønsker til emner og temaer der 

kan indgå i den senere Kommuneplan 2013. På 

bagsiden kan du se hvordan. 
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En planstrategi skal indeholde: 
 Oplysninger om den planlægning, der  

er gennemført siden den sidste revision af 

kommuneplanen 

 En vurdering af udviklingen og en  
strategi for den fremtidige udvikling, 

herunder for Agenda 21-området 

 En beslutning om, hvordan og i hvilket 
omfang kommuneplanen skal revideres 

 

Byrådet har vedtaget, at der skal foreligge en ”hel” 

kommuneplan, forstået på den måde, at alle lovpligtige  
emner skal med i planen enten gennem nye eller  

gennem reviderede bestemmelser. 

 
Revisionsbeslutningen er derfor, at kommuneplanen  

revideres i sin helhed. 

 
Fanø Byråd har besluttet at Kommuneplanstrategi 2011  

ikke skal miljøscreenes efter Lov om miljøvurdering af  

planer og programmer idet den ikke fastlægger rammer for 

fremtidige anlægstilladelser 
 

 

Læsevejledning 
 

Planstrategien indledes med en beskrivelse af planstrategiens 

rolle i kommunens planlægning. Derefter følger et afsnit, der 
beskriver, hvordan planstrategien skal føre videre til arbejdet 

med revisionen af Kommuneplan 2013. Herefter følger fire 

temaafsnit, der beskriver kommunens strategi for særlige 

fokusområder i det videre arbejde. 
 

Temaerne er: 

 
 Bosætning og infrastruktur 

 Erhvervsudvikling og turisme 

 Natur og kulturmiljø 
 Agenda 21 og sundhed 

 

Bagest i planstrategien findes en oversigt over den  

planlægning, der er gennemført, siden Kommuneplan 2009 
blev vedtaget, efterfulgt af en oversigt over mulige planemner 

i forbindelse med den kommende revision af kommuneplanen. 
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Det vil byrådet 
arbejde for 

 

Beboerne på Fanø har 
altid vist handlekraft og 

engagement i forhold til 

at skabe en ø og en 
kommune, der er noget 

for sig selv. Både 

handlekraft og engage-

ment vil være meget 
vigtige byggesten for at 

bevare Fanø som en 

selvstændig kommune, 
der kan leve op til frem-

tidige krav fra såvel  

myndigheder som fra 
kommunens borgere. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Fanø skal være et sted 
med fred og ro, men 

skal også summe af liv. 

Vi skal leve sammen 
med naturen og skabe 

en bæredygtig udvikling 

for øens erhvervsliv, 

samt være et attraktivt 
boligområde i forhold til 

Esbjerg. 

 
Byrådet ønsker, at den 

kommende kommune-

plan med rod i den 
hidtidige planlægning 

skal løfte hele den 

fysiske planlægning og 

gøre Fanø til en endnu 
grønnere ø, samtidig 

med at vi skal forholde 

os til fremtidige klima-
forandringer. 

 

Byrådet ønsker at 
hovedtemaerne for den 

kommende kommune-

plan skal omfatte 

bosætningen, turist-
erhvervet og lokale 

erhverv samt naturen, 

ligesom vi fastholder 
fokus på bæredygtighed 

og tilpasning i respekt 

for Fanøs enestående 
landskab og natur. 

 

 

Borgmester 
Erik Nørreby 
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Indhold: 
 

Fra strategi til 
kommuneplan 

 

Det vil byrådet 
arbejde for 

 

Bosætning 

og infrastruktur 
  

Erhvervsudvikling 

og turisme 
  

Natur og kulturmiljø 

 
Agenda 21  

og sundhed 

 

Den hidtidige 
planlægning 

 

Temaer til revision 
 

Tidsplan 
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Bosætning  
 og infrastruktur 

 

 
 

Nyt boligområde ved Spelmanns Toft 

 

                                          
 

 

 

 
Det har vi gennemført... 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Det er vigtigt at styrke 

bosætningen på Fanø. 

Skattegrundlaget på 
Fanø skal opretholdes 

for at kunne bevare den 

høje offentlige service 

på øen. Øens fremtidige 
generationer skal sikres, 

så befolkningstallet og  

sammensætningen kan 
opretholde en 

harmonisk balance. 

 
Fanø Kommune ønsker 

attraktive forhold for 

bosætning med et 

varieret udbud af nye 
grunde. Gamle huse 

skal gennem 

byforskønnelse eller 
modernisering fremstå 

som attraktive boliger i 

gamle kulturmiljøer. 
 

På Fanø har alle 

ejendomme en unik 

placering i forhold til 
naturen eller i nærhed 

til et blomstrende 

kulturmiljø.  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

   

 

 Der tilbydes 
attraktive boliger 

med udsigt og 

landskabelige 

kvaliteter som på 
Vangled og 
Spellmanns Toft 

 Forberedt en 
revision af den 

bevarende 

lokalplan for 

Nordby med 
bestemmelser 

der skal sikre 

kulturmiljøet. 

 Nordby har fået 

et stort løft ved 

havnefronten og 
i gågaden med 

nye belægninger 

og gadeinventar 

Dragefestival 

på stranden 
ved Fanø Bad 
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For at opnå et helheds-
indtryk og harmoni med 

landskabet og omkring-

liggende ejendomme er 

det vigtigt at kommende 
byggeri placeres og ud-

føres hensigtsmæssigt 

på arealerne med basis i 
det naturlige terræn. 

 

Fanø Kommunes 

muligheder for etab-
lering af nye bolig-

områder er beskedne.  

Derfor er der behov for 
at se på alternative 

bosætningsformer hvor 

arealforbruget pr. bolig 
formindskes. Det kan 

betyde, at arealudlæg 

begrænses i forhold til 

tæt lav bebyggelser  
 

 

 

 

 

Attraktive forhold for 
bosætning er mere end  

boliger med god 

beliggenhed. Det er i  

lige så høj grad gode 
tilbud til børnefamilier 

hvad angår børne- 

pasning, skole og 
fritidsaktiviteter.  

 

Tryghed ved en bo-

sætning på Fanø inde-
bærer også at der i 

kritiske situationer er 

god mulighed for læge-
hjælp fra det nye 

lægehus.  

 
Fanøoverfarten er idag 

livsnerven til fastlandet.  

 

 
 

 

 

 

 

Fra centralt hold ar-
bejdes der mod bedre  

service med en læge-

helikopter e. lign., der 

kan sikre en hurtig ad-
gang til behandling på  

fastlandet. Der er derfor 

behov for en udpegning 
af landingsplads(er) til 

lægehelikopter. 

 

 

 
 

 

          
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Fanø Strategien 

med katalog over 

væksttemaer: 

 Fanø Færgen 
 Familieturisme 

 Arkitekturpolitik 

 Branding Fanø 
 

 Fanø Energihuset 

 Fanø kongres og hotel 

 Fanø Dragecenter 

 Fanø og Vadehavet 
 Bio/kulturhus  

 Fanø Fitness/wellness 

  

 Forsøg med 

gadebelysning i 

Nordby 
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Erhvervsudvikling  

                      og turisme  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Det har vi gennemført... 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Turisterhvervet er en 
vigtig forudsætning for 

Fanøs status som et 

moderne ø-samfund 
med et højt privat og 

offentligt serviceniveau. 

Det giver en afsmit-

tende effekt på øens 
befolkning, der således 

har adgang til mange 

butikker, faciliteter, 
aktiviteter osv. 

Turisterhvervet skal 

medvirke til at sikre en 

fortsat positiv udvikling 
med henblik på at 

fastholde arbejdspladser 

og indtægter. Besøgs-
turisme afløses af 

oplevelsesturisme, der 

på Fanø kan give mange 
nye og spændende 

muligheder for ud-

vikling. Det vil her være 

relevant at forholde sig 
til udnyttelse af naturen 

til nye og spændende 

aktiviteter og ud fra et 
beskyttelsessynspunkt 

at finde naturområder, 

der kan tåle en mere 
intensiveret udnyttelse. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Helhedsplan for Fanø 

Bad der skal give et stort 
løft til området med nye 

belægninger, belysning 

og videreførelse af de 
landskabelige 
karakteristika 
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Badestrandene udgør et 
stort potentiale i forhold 

til oplevelsesturismen, 

med strandaktiviteter 

buggy kørsel, drage-
flyvning, surfing, og 

havkajak. Udviklingen af 

strandaktiviteter kan 
omfatte synlige og/eller 

faste installationer som 

mobile serviceanlæg 

eller bygninger og 
anlæg, der kan 

etableres omkring 

nedkørselsvejene til 
strandene. Det kunne 

således være relevant 

at reservere arealer til 

turismeprægede 
aktiviteter ved 

Sønderho, Rindby og 

Fanø Bad, ligesom 

mulighederne for areal-
reservation til nye 

hoteller kunne være 

ønskelig. Erhvervslivet 
leverer i høj grad 

serviceydelserne til de 

mange sommerhuse på 

øen. Et velfungerende 
erhvervsliv skaber 

aktivitet og arbejds-

pladser til øens 
befolkning. Derfor er det 

vigtigt at skabe rammer 

og betingelser for en 

løbende erhvervs-
udvikling. Det kunne 

være fælles kontor-

miljøer for ”hjemme-

arbejdspladser” 
for beskæftigede 

udenø’s. 

 

 
 

 

          
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Ø-samarbejde med 
Læsø Kommune og 

etablering af Ø-
universitet 

 Søgt deltagelse i 
forsøg med 
frikommune 
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Natur og kulturmiljø 
 - det åbne land 

 
 

 
 

 

     
 

 

 
 

Det har vi gennemført... 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Fanø Kommune vil være 
et naturligt centrum i 

Nationalpark Vadehavet 

med utroligt mange 

spændende og unikke 
naturværdier. De vil 

sammen med de særlige 

kultur-miljøer i Nordby 
og Sønderho og de gode 

badestrande være målet 

for den overvejende del 

af fremtidige turister. 
 

Vi vil vedtage vand-

planer og Natura 2000-
planer for at sikre en 

god økologisk tilstand 

for vandmiljøet og for at 
bevare og genoprette 

vores internationale 

naturområder. Vi vil 

vedtage en klima-
strategi hvor hoved-

formålet er at gøre Fanø 

selvforsynende med 
vedvarende energi og 

reducere anvendelsen af 

fossile brændstoffer. 
 

Med flere turister til 

Fanø er information og 

vejledning i brug af nat-
uren afgørende for 

mindre belastning af 

særligt følsomme natur-
typer. 

 

 
 

 

 

 
 

   

 Masterplan for nye 

rekrative stiforløb 
på Fanø 
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En del af Fanøs natur 
kræver en land-

brugsmæssig udnyttelse 

med afgræsning af dyr, 

som forudsætning for 
bevarelse af områderne 

for et rigt dyreliv. 

Landbrugets rolle som 
naturforvalter kan 

udvikle sig til også at 

blive en nicheproduktion 

af lokale fødevarer. 
 

Der er almindelig 

enighed om at styre 
udviklingen, således at 

Fanøs særlige bymiljøer 
kan bevares eller 

udbygges nænsomt. 

Vi ønsker fortsat at 

udarbejde bevarende 
lokalplaner for områder, 

hvor der findes karak-

teristiske og bevarings-
værdige enkeltejen-

domme i det åbne land 

og i de nyere bydele. 

Dette gælder også for 
enkelte bevarings-

værdige ældre sommer- 

huse og for samlede 
sommer- 

husområder. 
Planlægningen kan 

suppleres med gen-

nemførelse af 

byfornyelses- og 
byforskønnelsesprojekte

r, der med basis i Fanø 

som et nationalpark-
område kan give 

mulighed for tilskud af 

eksterne midler, der kan 

medvirke til at sikre de 
nødvendige ressourcer 

til anlægs- og by-

omdannelsesprojekter 
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Agenda 21  
                    og sundhed 
 

 

 
 

 

  
 
 

 

 
Det har vi gennemført... 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Fanø skal være kendt 
som en sund ø, hvor 

sundheden hos be-

folkning, byer, infra-
strukturen og det åbne 

land er stor, og arbejdet 

med sundheds-fremme 

er en integreret del af 
det daglige liv. 

 

Vi vil have en stærk 
sundhedsprofil og 

konstant arbejde for at 

fremme bevidstheden 
om sund levevis. 

 

Vi vil fremme bære-

dygtig udvikling i 
forhold til produktion og 

anvendelse af miljø-

venlig energi og 
genbrug. 

 

Fanø Kommune har i 
mange år arbejdet med 

Agenda 21 og i den 

forbindelse foreligger 

bl.a. samarbejde med 
borgere og erhvervsliv 

om miljørigtig affalds-

håndtering og miljø- 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 Etablering af 
Nationalpark 

Vadehavet i 

samarbejde med 

nabokommunerne 
Esbjerg, Tønder og 
Varde kommuner 

 Klimaregnskab 

med beregning og 
målsætning for 

nedbringelse af 

co2- udledningen 

på Fanø 
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rigtige drifts og 
produktionsformer. 

 

Fanø Kommune har 

arbejdet med loven om 
miljøvurdering af planer 

og programmer som en 

integreret del af plan-
lægningen siden lovens 

vedtagelse i 2004. 

 

Kommunen har mulig-
hed for at tænke bære-

dygtighed ind i anlæg, 

drift og vedligehold af 
kommunens ejen-

domme, bl.a. ved at  

nedbringe energiforbrug 
og vælge miljørigtige 

løsninger. Der ligger 

stadig en udfordring i at 

tænke sundhed ind i alle  

 

 

kommunens arbejds-
opgaver – så sundhed 

bliver en naturlig del af 

alt fra børneinstitutioner 

til fysiske planlægning. 
 

Fanø Kommune har 

gennemført planlægning 
af flere vindmølle- 

områder, og i for-

bindelse med kom-

munale byggerier er der 
opstillet krav om miljø-

rigtighed og arbejdet for 

fremme af byøkologi. 
 

Fanø Byråd vil bidrage 

til en bæredygtig  
udvikling i det 21. 

århundrede. Vi vil 

opstille mål og 

 

 

 

strategier og udføre 
konkrete projekter, der 

nedsætter forurenings-

niveauet og mindsker 

ressourceforbruget. Det 
er centralt, at der 

arbejdes på tværs af 

sektorerne, og at der 
tages et lokalt ud-

gangspunkt, hvor 

befolkning og virksom-

heder mv. inddrages i 
en helhedsorienteret, 

tværfaglig og langsigtet 

planlægning. 
 

 

 
 

 

 

 

                       
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 Lokal Agenda 21 

med borger-
deltagelse 

 Registrering af 

energiforbruget i 

kommunale ejen-
domme for at 

reducere omkost-

ninger og resurser 
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Den hidtidige planlægning 
 

Vedtagne politikker i planperioden: 

Politik for frivilligt socialt arbejde vedtaget december 2010 

Børnepolitik vedtaget januar 2011 
Revision af Fanø Kommunes spildevandsplan igangsat februar 2011 

Virksomhedsplan for Fanø bibliotek vedtaget januar 2011 

Handicappolitik vedtaget april 2011 
Kultur- og fritidspolitik vedtaget august 2011 

 

Gennemført planlægning i den seneste planperiode: 

Lokalplan nr. 97 og kommuneplantillæg nr. 1 Boligområde ved Spelmanns Toft 
Lokalplan nr. 98 Boligområde ved Haralds Toft 

 

Følgende lokalplaner er aflyste: 
Nr. 68 Boligområde ved Spelmanns Toft 

Nr. 68-1 Boligområde ved Spelmanns Toft 

 
Kommende planlægning: 

Lokalplan nr. 92 Boligområde ved Diget i Sønderho 

Lokalplan nr. 86 Boligområde vest for Storetoft i Nordby 

Lokalplan nr. 99 Ferielejligheder ved Fanø Bad 
Lokalplan nr. 100 Centerområde Fanø Bad 

Lokalplan nr. 101 Bevarende lokalplan for Nordby 

Lokalplan for sommerhusområderne 
Lokalplan for antennemast i Sønderho 

Revision af bevarende lokalplan for Sønderho 

Lokalplan for ferielejligheder ved Fanø Fiskesø 
Lokalplan for Golfvej 

Lokalplan for biblioteksgrunden 

Lokalplan for udvidelse af Rødgård Camping 

Ændring af partiel byplanvedtægt for Fanø Efterskole 
Registrering af ulovlige skure/udhuse Sønderho Strandvej 

Temalokalplaner vedr. belægninger, belysning, hegning, skilte mv.  

Klimastrategi 
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Temaer til revision 
Miljøministeriet har udarbejdet en oversigt over statslige interesser i 

kommuneplanlægningen frem til 2013, der beskriver dels planlovens krav til 

kommuneplanlægningen, dels planopgaver, som amterne tidligere varetog og nu 

skal videreføres af kommunerne. Dertil indeholder oversigten opfordringer til 
kommunerne om indhold i kommuneplanerne. Den følgende oversigt bygger på 

statens oversigt og beskriver diverse planlægningsopgaver, som Fanø Kommune 

vil arbejde med eller overvejer at arbejde med ved den kommende revision af 
Kommuneplan 2013. 

 

1. Byzoner og sommerhusområder 

Revision af arealer udlagt til byzone og til sommerhusområder, under hensyntagen til 
kulturmiljøernes særlige karakter. 

 

Udpegning af områder til byomdannelse, som bl.a. kan reducere behovet for 
inddragelse af nyt areal til byudvikling. 

 

En modernisering af det eksisterende bymønster, også i forhold til en afbalanceret 
regional udvikling. 

 

Revision af bebyggelsesregulerende forhold i by-, landzone og sommerhusområder og 

af kommuneplanens rammebestemmelser 
 

Vurdering af rummeligheden inden for eksisterende erhvervsområder. 

 
Planlægning for at integrere ikke-generende virksomheder med andre byfunktioner. 

 

Godstransporttunge erhverv placeres tæt på den overordnede infrastruktur. 
 

Gennemgang af rummelighed i de eksisterende sommerhusområder i 

kystnærhedszonen og afdækning af muligheder for helårsbeboelse. 

 
Planlægning for befolkningens adgang til åbent land og rekreative friluftsoplevelser 

tæt på deres bopæl. 

 
Udpegning af stilleområder (max. 35 dB) i forbindelse med støjkortlægningen i byer 

og i det åbne land – skal følges op med en handlingsplan. Det drejer sig om områder, 

hvor støjbelastningen er lav, og hvor der er et ønske om fortsat at bevare området fri 
for støj. Der er dels tale om uforstyrrede områder i det åbne land, hvor naturens lyde 

kan høres uden forstyrrende støj, dels om områder som fx parker i byer og andre 

bynære områder, som er let tilgængelige, og hvor der er relativt stille. 

 
2. Områder til forskellige by- og boligformål 

 

3. Detailhandelsstruktur 
Revision af detailhandelsområderne, afgrænsning og rammer for butiksareal i byerne. 
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Fastlæggelse af mål og angivelse af en rollefordeling mellem Nordby og Sønderho og 
retningslinjer for planlægning af nye butikker. 

 

4. Trafikanlæg 

Gennemgang af infrastrukturen med henblik på at sikre den kollektive og individuelle 
trafik høj fremkommelighed og trafiksikkerhed med retningslinjer for kollektiv og 

individuel trafik (kombinationsrejser/parker & rejspladser/samkørsel). 

 
Vurdering af behov for arealer til nye infrastrukturanlæg. Koordinering mellem den 

kommunale, regionale og den statslige transportplanlægning. 

 

Indarbejdelse af trafikplanen i Kommuneplan 2013 
 

5. Tekniske anlæg 

Revision af planlægningen for tekniske anlæg: transport- og kommunikationsanlæg, 
vindmøller og øvrige energiforsyningsanlæg, miljøanlæg, affaldsbehandlingsanlæg, 

genbrugsstationer og andre tekniske driftsanlæg. En vurdering af mulighederne for 

udskiftning. 
 

6. Virksomheder med særlige beliggenhedskrav 

Revision af arealudlæg til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, evt. i 

samarbejde på tværs af kommunegrænsen. Gennemgang af sikkerhedszoner omkring 
evt. risikoanlæg. 

 

7. VVM-pligtige anlæg 
Vurderingen af et anlæg eller projekts virkninger på miljøet forudsætter et konkret 

projekt. 

 
8. Støjbelastede arealer 

Kortlægning af evt. støjbelastede områder og handleplaner herfor. Planlægning, der 

forebygger fremtidige konflikter mellem støjende og støjfølsomme aktiviteter og 

anvendelser, bl.a. ved at indarbejde støjkonsekvensområder i planlægningen. 
 

Udpegning af stilleområder som f.eks. naturområder i det åbne land, 

parker og grønne områder. 
 

Sikring af muligheder for støjende virksomheder og fritidsaktiviteter. 

 
9. Fritidsformål 

En vurdering og evt. justering af afgrænsning af arealer til fritidsformål (feriehoteller, 

feriecentre, kur- og wellnesscentre, kolonihaver, campingpladser, vandrerhjem og 

lign., områder til lystbådehavne, idrætsanlæg og andre friluftsaktiviteter, herunder 
sommerlande og golfbaner) i det åbne land (naturområder, skovområder mv.) med 

henblik på sammenhæng og god adgang mellem land og by og fremme af turisme, 

bosætnings- og erhvervsudviklingsmuligheder. 
 

Stillingtagen til, hvordan barrierer for friluftslivet og adgangen til natur og 

landskabsoplevelser (f.eks. større veje) kan formindskes. 

 



 

 
Kommuneplanstrategi 2011 

17 

 

 

En strategi for befolkningens friluftsmuligheder som grundlag for planlægning, 
forvaltning og formidling af rekreative områder og adgangsforhold. 

 

Formidling af mulighederne for friluftsliv. 

 
Turismestrategi og tilhørende planlægning, der skaber sammenhæng mellem den 

ønskede turismeudvikling og planlægningen for enkelte ferie- og fritidsanlæg. 

 
10. Jordbrug 

Revision af retningslinjer for de jordbrugsmæssige interesser og 

afgrænsningen af særligt værdifulde landbrugsområder. Vurdering af 

behovet for nye arealudlæg. Udgangspunkt i udviklingsmuligheder og 
investeringssikkerhed, strukturændringer i landbruget, ny miljøteknologi og 

naturområder, fritidsområder og bosætningsmuligheder mv. Dialog 

med jordbrugserhvervene. 
 

11. Skovrejsning 

 
12. Lavbundsarealer 

 

13. Naturbeskyttelse 

Gennemgang af retningslinjer for naturbeskyttelsesinteresserne og arealer til 
naturbeskyttelse, til fremme af naturbeskyttelsen og for at skabe et nyt grundlag for 

naturforvaltning i en balance mellem benyttelse og beskyttelse af landskabet. Evt. 

udpegning af nye områder, der kan retableres som naturområder, og potentielle 
økologiske forbindelser. Ved at opstille klare og entydige naturmål kan 

naturbeskyttelsen integreres i andre aktiviteter. 

 
Udarbejdelse af en naturkvalitetsplanlægning, der kan videreføre amtets arbejde og 

udføres i dialog med borgere, erhverv, interesseorganisationer og politikere. 

Naturkvalitetsplanen naturområder, potentielle naturområder og principper for, 

hvorledes kommunen forvalter naturbeskyttelsen. 
 

Fredninger, der følger prioritering i Handlingsplan for fredning 2005, hvor højeste 

prioritet er at sikre sammenhængende naturområder, biologisk mangfoldighed og 
landskabsfredninger. Øvrige indsatsområder er sikring af nedbrydelige kulturspor i 

jorden, offentlighedens adgang, nationalparker, vandplaner, Natura 2000 og 

naturgenopretning, naturpleje og fri succession. 
 

14. Kulturhistorie 

Gennemgang af udpegede kulturmiljøer i det åbne land og deres afgrænsning. 

Kulturmiljøatlasset udpeger bevaringsværdige kulturmiljøer i byerne, og sammen med 
kulturmiljøer i det åbne land skabes et dækkende billede af kommunens kulturmiljøer. 

 

Anvendelse af kulturarven som en ressource til fremme af bosætning, 
erhvervsudvikling og turisme. 
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Nedsættelse af et lokalt kulturmiljøråd, der skal understøtte arbejdet med de 
kulturhistoriske og bygningskulturelle værdier i planlægningen. 

 

15. Landskab 

Kortlægning, beskrivelse og vurdering af det åbne land i karakteristiske 
landskabsområder ud fra den nye metode til landskabskarakteranalyse, med henblik 

på bevaring og forbedring, der sikrer forskellen mellem by og land samt skaber 

attraktive rammer for rekreation. 
 

Udarbejdelse af en landskabsplan med retningslinjer for bevaring, kvalitet og 

oplevelsesmuligheder. 

 
16. Geologi 

En afvejning af de geologiske bevaringsinteresser og værdier i planlægningen af det 

åbne land med udgangspunkt i allerede udpegede bevaringsværdier og retningslinjer. 
Stillingtagen til evt. inddragelse af nye arealer med geologisk bevaringsværdi og 

sikring af deres bevaring. 

 
17. Vandløb, søer og kystvande 

Retningslinjer for anvendelsen af vandløb, søer og kystvande med udgangspunkt i 

vandplanen. En kommunal handlingsplan skal følge op på statens miljømål. 

 
En strategi og planlægning for havnenes anvendelse og udviklingsmuligheder – 

bæredygtigt kystfiskeri, traditionel erhvervskultur, beskæftigelsesmuligheder, friske 

fødevarer. Udpegning af områder, hvor der kan etableres erhverv som 
akvakulturanlæg. 

 

18. Kystnærhedszonen 
Revision af retningslinjer for arealanvendelsen i kystnærhedszonen (landzone- og 

sommerhusområder, ferie- og fritidsområder, tekniske anlæg), med henblik på 

beskyttelse og udvikling. Samtidig revision af afgrænsninger og vurdering af 

muligheder for helårsbeboelse (overførsel til byzone) og en sikring og udbygning af 
offentlighedens adgang til kysterne. 
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Tidsplan 
 

Økonomi- og planudvalget besluttede på sit møde den 10. jan. 2011 at udarbejde 

Kommuneplanstrategi 2011 med følgende tids- og procesplan: 

 
 

 ØPU 10. januar 2011 Orientering/drøftelse af strategiprocessen. 

 
 ØPU 07. marts 2011 Status og drøftelse af strategiens indhold. 

 

 Marts/april 2011   Inddragelse af institutioner og frivillige organis. 

 
 ØPU 04. april 2011   Status 

 

 ØPU 09. maj 2011   Status og tilretninger 
 

 ØPU 14. juni 2011   Godkendelse til offentliggørelse/annoncering 

 
 BR 20.juni 2011   Godkendelse til offentliggørelse/annoncering 

 

 August/september 2011  Offentlig debatperiode 

 
 Oktober 2011   Behandling af indkomne forslag. 

 

 ØPU 14. november 2011  Endelig vedtagelse 
 

 BR  21. november 2011 Endelig vedtagelse 
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