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Vi kan ikke 
undvære dem

I dette nummer har vi en større artikel om de  
tyske turisters betydning for Fanøs økonomi. 

Det skyldes Vor Læser. Det er et begreb, vi bruger i 
journalistikkens verden, når en læser kontakter os med 
sine meninger eller tip. Og denne læser havde stærke 
meninger om, at vi denne sommer har genoptaget de 
tyske sider i avisen. Det skulle vi lade være med, for 
de tyske turister var ubetydelige for Fanøs økonomi, 
mente læseren.

Vores research viser noget andet. De er uundværlige. 
Hele Fanøs økonomi bygger på de over 1250 sommer-
huse, der bliver udlejet, oftest til vore tyske naboer. 
Men læs selv på side 6. Og kom gerne med tip til em-
ner, vi skal skrive om. Det er blot at skrive til mail@ 
fanoeposten.dk. 

Det samme gælder, hvis man har ideer til vores  
læserklub, Klub Vadehavet. Lige nu har vi en rejse 
til Faaborg den 13. september samt nogle skønne  
postkort med motiver fra Sønderho, men din forretning 
eller forening kunne måske også have noget, der  
egnede sig til en læserklub for læsere af Fanø Posten 
og vores søsteravis Hjerting Posten.

Til sidst nogle tanker om Fanø-borgernes liv. Her, 
hvor jeg bor, har vi beboere indrettet et solhjørne, og 
når vi sidder der og nyder et glas vand med frossen  
appelsin eller lignende, diskuterer vi tit, hvad der  
mangler på Fanø, og hvad der kan udvikle Fanø. Og 
måske er det noget at samle os om på tværs af  
foreningerne, når turisterne er rejst hjem. Ideer  
modtages gerne!

Eller er det bare herfra at sige: Fortsat god sommer. 

Danibo
Fanø Sommerhusudlejning

MERE END 650 FERIEHUSE
- øens lokale bureau

Langelinie 9B ‧ 6720 Fanø ‧ Tlf.: +45 75 16 36 99 ‧ www.danibo.dk

Sommerhus i Rindby opført 
på ulovlig vis på mosegrund

SOMMERHUSE – En lov-
liggørende dispensation, 
som Esbjerg Kommunes 
Teknik- og miljøforvaltning 
i april 2019 gav til ejeren af 
et nybygget 181 kvadratme-
ter stort sommerhus med 
12 sovepladser i Rindby, er 
forkastet af Miljø- og føde-
vareklagenævnet.

Ejeren overvejer nu at 
føre retssag mod Fanø 
Kommune for at have gi-
vet en fejlagtig byggetil-
ladelse. En del af huset er 
opført ulovligt i et beskyt-
tet moseområde. Det er Es-
bjerg Kommune, der som 
miljømyndighed har givet 
dispensationen, men det er 
Fanø Kommune, der har gi-
vet byggetilladelsen.

Danmarks Naturfred-
ningsforening (DN) på 
Fanø og Dansk Botanisk 
Forening klagede i maj 
2019 over dispensationen 
til Miljø- og fødevareklage-
nævnet, som nu har givet 
klagerne ret og dermed un-
derkendt dispensationen.

Sagen drejer sig om, at 
nogle hjørner af sommer-
huset og en flisebelægning 
på i alt 20 kvadratmeter 
rager ud over det tilladte 
byggefelt og ud i et mose-
område, som ifølge Natur-
beskyttelsesloven ikke må 
ændres, men som på grund 
af byggeriet nu ikke læn-
gere er mose. 

Esbjerg Kommune vur-
derer, at hvis moseområdet 
skal genoprettes, vil det 

kræve, at dele af huset skal 
fjernes, og at det i givet fald 
vil være uforholdsmæssigt 
dyrt at bygge huset om. 
Miljø- og naturklagenæv-
net skriver i sin afgørelse, 
at privatøkonomiske hen-
syn ikke er en gyldig grund 
til at udstede en dispensa-
tion. De anfører også, at 
en dispensation vil kunne 
medføre uønsket præce-
dens i senere sager.

Skal genoprettes
Sagsbehandler, biolog Peer 
Kammer Hansen, Teknik & 
Miljøforvaltningen, Esbjerg 
Kommune, oplyser til Fanø 
Posten, at de ikke har an-
den mulighed end at kræve 
at sende et påbud om gen-
oprettelse af området.

DN skriver i sin klage, 
at der slet ikke er plads til 
huset og parkeringspladser 
inden for det tilladte bygge-
felt. De anfører desuden, at 
man i perioder af året ville 
blive nødt til at vade gen-
nem vandet i mosen for at 
komme over til huset, og at 
der derfor slet ikke burde 
være givet byggetilladelse 
til huset.

”Vi har politianmeldt 
sagen. Han kan ikke have 
været i god tro. Og havde 

kommunen tænkt sig lidt 
om, havde den ikke givet 
tilladelsen. Klimatilpas-
ningsplanen siger: Byg 
ikke, hvor der er vand,” si-
ger Søren Vinding fra DN.

Undervejs i byggeproces-
sen gjorde Esbjerg Kom-
mune bygherren opmærk-
som på, at der skulle søges 
dispensation til den del 
af byggeriet, der lå uden 
for byggefeltet, hvis huset 
skulle opføres lovligt. 

Men det var først efter, 
at byggeriet var færdigt, at 
der blev søgt om dispen-
sation. Det er Fanø Kom-
mune, der har udstedt 
byggetilladelsen til huset. 
Inden tilladelsen blev givet, 
orienterede Esbjerg Kom-
mune Fanø Kommune om, 
at noget af huset ville ligge 
uden for byggefeltet.

Ikke politisk behandlet
Formanden for Erhvervs, 
natur- og teknikudvalget i 
Fanø Kommune, Christian 
Lorenzen (K) siger til Fanø 
Posten, at han ikke husker, 
at sagen skulle have været 
behandlet politisk. Men 
han husker, at DN havde 
foretræde for udvalget.

I planafdelingen ønsker 
man ikke af udtale sig, her 

henvises til Esbjerg Kom-
mune.

Ejeren har fyldt dele af 
mosen op med sand og lagt 
køreplader hen over områ-
det og dermed etableret en 
vej, så man kan gå og køre 
hen til huset. Den ulovlige 
vej midt igennem det be-
skyttede moseområde har 
Esbjerg Kommune anmeldt 
til politiet.

Overvejer søgsmål
Ejeren, Martin Kaul Han-
sen, er meget træt af sagen:

”Havde jeg vidst det her, 
havde jeg aldrig bygget på 
Fanø. Men der var jo en 
byggegrund, og så må man 
jo bygge, også selv om na-
boerne bliver sure,” siger 
han.

”Jeg købte grunden og 
kontaktede Kalmar Huse, 
der stod for det hele. Det 
ene hjørne er 20 cm ude 
over byggelinjen, det an-
det er 70 cm. Det kommer 
til at koste noget. Det er en 
direkte fejl. Kalmar Hus 
har indgivet konkursbegæ-
ring, så det bliver nok deres 
forsikringsselskab, jeg skal 
snakke med, siger min ad-
vokat,” tilføjer han.

”Og det viser sig så, at bi-
lerne synker i om vinteren. 
Det er jo helt hen i hegnet, 
man ikke kan køre derind. 
Det ender jo med, at jeg 
må køre en årelang retssag 
mod Fanø Kommune, jeg 
må kæmpe hele vejen. Jeg 
har ikke råd til at bygge et 
sommerhus til 3,5 millio-
ner kroner og bare lade det 
stå. Og hvordan får man en 
brandbil og en ambulance 
derind,” slutter han.
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Miljø- og fødevare-
klagenævnet har 
forkastet en  
dispensation, som 
Esbjerg Kommune 
har givet for at 
gøre et ulovligt 
opført sommerhus 
på Fanø lovligt

Sommerhuset er et udlejningshus til 12 personer, men man kan ikke køre ind til det, når der er 
fugtigt. Det ligger nærmest på en ø i en mose.


