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Vejledning

Planloven kan læses på
www.retsinfo.dk

Lokalplanforslaget har 
været fremlagt i offent-
lig høring i perioden fra 
11. maj 2010 til 6. juli 
2010.

Kommunens hjemme-
side 

www.toender.dk

Lokalplanen kan fi ndes 
under ”Byg & Bo”.

HVAD ER EN LOKALPLAN?
En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygnin-
ger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes, placeres og udformes 
inden for et bestemt område.

Kommunalbestyrelsen kan på ethvert tidspunkt beslutte, at udarbejde 
et lokalplanforslag. Efter planloven skal Kommunalbestyrelsen udar-
bejde en lokalplan:

inden større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning kan sæt-• 
tes i gang.
når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkelig-• 
gørelse.

LÆSEVEJLEDNING
Lokalplanen består af en række lokalplanbestemmelser og en redegø-
relse.

Lokalplanbestemmelserne er bindende for de ejendomme, lokalplanen 
omfatter.

I redegørelsen fortælles kort om de eksisterende forhold inden for og 
omkring lokalplanområdet, ligesom den uddyber lokalplanens bestem-
melser og formål. Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning og 
lovgivning beskrives også. Illustrationerne i lokalplanens redegørelses-
del er alene af vejledende karakter.

OFFENTLIGGØRELSE AF PLANFORSLAG
Formålet med lokalplanpligten er at opnå større sammenhæng i plan-
lægningen og inddrage borgerne heri. Inden Kommunalbestyrelsen 
vedtager en lokalplan endeligt, skal et forslag til lokalplanen derfor 
offentliggøres i mindst 8 uger. Herefter vurderer Kommunalbestyrelsen 
eventuelle indsigelser og ændringsforslag og vedtager planen ende-
ligt. 

INDSIGELSER, BEMÆRKNINGER OG NÆRMERE OPLYSNINGER
Der er i indsigelsesperioden indkommet 12 indsigelser. Disse drejer 
sig i alt væsentlighed bopælspligt/ikke bopælspligt. Herudover er der 
påpeget mindre fejl på kortbilagene. Indsigelserne har ikke givet anled-
ning til ændringer i lokalplanen udover enkelte redaktionelle rettelser 
og rettelser af faktuelle fejl på kortbilagene.

Lokalplanen kan fås ved henvendelse til:
Tønder Kommune
Byg & Plan
Rådhusstræde 2
6240 Løgumkloster

Lokalplanen kan ses i kommunens borgerservice, på bibliotekerne og 
på kommunens hjemmeside: www.toender.dk. 

Oplysninger om lokalplanen kan fås ved henvendelse til Teknisk For-
valtning, Byg & Plan på: 
tlf.:  74 92 92 92  eller pr. e-mail: toender@toender.dk
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Vejledning

Ved retlige spørgsmål 
forstås spørgsmål, som 
drejer sig om de pro-
cesmæssige forhold i 
forbindelse med pla-
nens udarbejdelse og 
vedtagelse.

Der kan derimod ikke 
klages over lokalpla-
nens indhold. Dog kan 
lovligheden af indhol-
det påklages.

En lokalplan medfører 
ikke handlepligt, men 
når der ændres i de 
eksisterende forhold, 
træder bestemmelser-
ne i kraft.

VARIGE RETSVIRKNINGER
Når den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, må der 
hverken retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens be-
stemmelser, medmindre der gives dispensation.

En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som 
hidtil, hvorimod f.eks. ændret brug, bebyggelse eller udstykning ikke 
må stride mod lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav 
om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanen, hvis det ikke 
strider mod planens principper. Mere væsentlige afvigelser kræver deri-
mod udarbejdelse af en ny lokalplan.

KLAGEVEJLEDNING
Når en lokalplan er endelig vedtaget, kan der ifølge planlovens §58 
klages over retslige spørgsmål. Klagen skal være indgivet til Natur-
klagenævnet inden 4 uger efter, at den afgørelse man vil klage, over 
er truffet og offentliggjort, dvs. efter offentliggørelsen af den endelige 
vedtagelse.

Klage over retslige spørgsmål kan sendes til: 

Naturklagenævnet 
Rentemestervej 8
DK-2400 København NV.
Tlf. 72 54 10 00
nkn@nkn.dk 

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagesager, 
at der indbetales et gebyr på 500 kr., som refunderes, hvis der gives 
medhold i klagen. 

Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på ge-
byret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, 
før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan fi ndes på 
Naturklagenævnets hjemmeside: www.nkn.dk.

Indbringelse af en afgørelse for domstolene skal ske inden for 6 måne-
der fra afgørelsens modtagelse.
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Indledning

Lokalplanen

Tønder Kommune ønsker at sikre et attraktivt udbud af helårsboliger i 
Havneby og samtidig sætte fokus på en bæredygtig og sammenhæn-
gende udvikling af helårssamfundet på Rømø. 

Denne lokalplan skal fastlægge udbygning efter en masterplan, der 
sikrer en disponering, som tilgodeser de landskabelige interesser i om-
rådet. 

Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 5,7 ha, hvoraf ca. 3,5 ha stort 
set er ubebygget som blandet hede- og skovareal. Resten er bebygget 
med enkelte spredte sommerhuse / boliger.  

For at informere om planerne for området, og for at indhente forslag 
og ideer til masterlpanen, har Tønder Kommune afholdt et borgermøde 
på den gamle skole den 24. august 2009. Efter mødet var der, i de 
følgende 14 dage, mulighed for at komme med bemærkninger til pla-
nen. De indkomne bemærkninger er så vidt muligt søgt imødekommet 
i planlægningen for området. 
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Bestemmelser

TØNDER KOMMUNE
Lokalplan 042-5.4
Boligområde – Vestergade Nord, Havneby

I henhold til bestemmelser i lov om planlægning, LBK nr. 937 af 24. 
september 2009, fastsættes herved bestemmelser for det i § 2 nævnte 
område.

§ 1 Formål
 
Lokalplanen har til formål at:

sikre, at der sker en samlet disponering af lokalplanområ-• 
det med dispositionsområderne
sikre at disponeringen af dispositionsområderne sker med • 
udgangspunkt i at områdets naturpræg tilgodeses og be-
vares som dominerende element
sikre at alt nybyggeri skal opføres i minimum lavenergi-• 
klasse 1, jf. BR 10
sikre at de på kortbilag 6 udpegede bevaringsværdige byg-• 
ninger bevares.

§ 2 Områdets afgrænsning, zonestatus og delområder
 
 Afgrænsning
§ 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1. Lokalpla-

nområdet omfatter matrikel nr. 52, 68, 279, 509, 774, 1784, 
1787, 1788, 1802, 1834 samt en del af matrikel nr. 1902 (vej-
areal), - alle Kirkeby ejerlav, Rømø, samt alle matrikler, der 
efter lokalplanforslagets offentliggørelse udstykkes heraf.

 Zonestatus
§ 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone, og forbliver i byzone ved lo-

kalplanens vedtagelse.

§ 2.3  Dispositionsområder
 Inden for lokalplanområdet er der udlagt 2 dispositionsområder 

(A og B), som vist på kortbilag 2, hvor der kan udstykkes til ny 
bebyggelse jf. § 4. 

§ 2.4 Byggefelter
 Inden for lokalplanområdet er der udlagt faste byggefelter om-

kring den eksisterende bebyggelse og vejledende byggefelter i 
dispositionsområderne, som vist på kortbilag 3.

 Byggefelternes antal må ikke overstige 18 i dispositionsområde 
A og 25 i dispositionsområde B. 

 Byggefelternes størrelser inden for dispositionsområderne skal 
være 10x10 meter og skal placeres som vist principielt på kort-
bilag 3. 

§ 3 Områdets anvendelse

§ 3.1 Anvendelsen fastlægges til boligformål (helårsbeboelse) med 
tæt-lav eller åben-lav bebyggelse uden bopælspligt. 
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Bestemmelser

§ 3.2 For hele lokalplanområdet gælder det, at eksisterende lovlige 
sommerhuse fortsat kan anvendes til sommerhuse.   

§ 4 Udstykninger

§ 4.1 Der kan ikke udstykkes nye parcelhusgrunde til individuelt op-
førte parcelhuse.  

§ 4.2 Udstykning inden for dispositionsområderne skal ske som sok-
kelgrunde, hvor fællesarealerne samt alle øvrige arealer uden 
for dispositionsområdet, som ligger inden for de matrikler, som 
dispositionsområdet er udlagt inden for, herunder også veje og 
p-arealer, overgår til ejerforeningen.

§ 4.3 Uden for dispositionsområderne kan der ikke ske yderligere ud-
stykninger. 

 Matrikel nr. 1787, 1788 og del af 1902 kan sammenlægges og 
er undtaget fra § 4.1 og 4.2.

 Matrikel nr. 52 kan opdeles således at den eksisterende ejen-
dom kan frastykkes inden disponering af resten af matriklen.    

§ 5 Bebyggelsens disponering, omfang og placering

 Disponering
§ 5.1 For at sikre områdets naturpræg, skal der udarbejdes en sam-

let dispositions- og udstykningsplan for det enkelte dispositi-
onsområde efter principperne som vist på kortbilag 3.  

 Bygningshøjder og etageantal
§ 5.2 Bygningshøjden må ikke overstige 7,5 meter målt fra niveauplan 

jf. bygningsreglementet. 

§ 5.3 Etageantallet må ikke overstige 2 etager.

Ved byggeri i to etager må tagetagen ikke udnyttes. 

Ved byggeri i én etage må tagetagen udnyttes.  

 Omfang
§ 5.4 Uden for dispositionsområderne må det samlede bebyggede 

areal inden for hvert byggefelt ikke overstige 20 % af bygge-
feltets størrelse, dog må det samlede bebyggede areal for det 
enkelte byggefelt ikke overstige 350 m2.

 Inden for dispositionsområderne må byggefelterne bebygges 
fuldt ud. Byggefelternes samlede areal må ikke overstige 20 % 
af dispositionsområdets areal. 

 Placering
§ 5.5 Uden for dispositionsområderne skal al bebyggelse placeres in-

den for de på kortbilag 3 viste byggefelter. Nybyggeri skal ske 
i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Genopførelse af en ny 
bolig efter brand eller nedrivning kan dog placeres frit inden for 
byggefeltet.   

Udnyttet
tagetage

7,
5 

m
et

er
7,

5 
m

et
er

1 etage

2 etager

1 etage
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Bestemmelser

 Inden for dispositionsområderne skal al bebyggelse placeres 
inden for byggefelter á 10x10 meter. Byggefelternes placering, 
som vist på kortbilag 3 er vejledende men antallet må ikke 
overstige antallet som nævnt i § 2.4.  

 Flagermus
§ 5.6 Eksisterende adgange til loftspartier, udhæng og lignende, der 

kan fungere som rast- og yngleområde for fl agermus, må ikke 
afl ukkes. Alternativt kan der opsættes fl agermuskasser som 
kompensation.

 Bevaring
§ 5.6 De på kortbilag 6 markerede bygninger er bevaringsværdige. 

Bygningerne må ikke nedrives, ændres eller ombygges uden 
tilladelse fra Tønder Kommune i hvert enkelt tilfælde.

§ 6 Bebyggelsens fremtræden

§ 6.1 Inden for hvert dispositionsområde skal bebyggelsen opføres i 
et ensartet formsprog og materialevalg.  

§ 6.2 Til tage eller facader må der ikke anvendes refl ekterende ma-
terialer. Tagmaterialer må højst have en glans som svarer til en 
malebehandlet overfl ade med glanstrin 30 (halvmat). Ovenlys-
vinduer, solfangere og solceller undtaget.

 Facader skal udføres i træ eller tegl, der fremstår som blank 
mur i rød, sort eller grå tegl eller som pudset og/eller malet. 
Malede og indfarvede fl ader skal fremstå i ”rømø-rød” eller en 
af jordfarverne evt. iblandet sort eller hvid.

 Tage skal udføres i græstørv, strå, tegl i røde nuancer eller sort, 
zink eller pap i sort eller grå nuancer. - Ovenlysvinduer, solfan-
gere og solceller er undtaget.

 
 Mindre facade- og tagpartier kan beklædes med glas, træ eller 

ikke refl ekterende metalplader (zink, kobber og lignende).    

 Solfangere / solceller og ovenlysvinduer skal integreres i tagfl a-
den eller facaden. 

§ 6.3 Alt nybyggeri skal opføres som lavenergibygninger jf. BR 10, 
pkt. 7.2.4.

§ 6.4 Ved udskiftning af enkeltelementer på de på kortbilag 6 ud-
pegede bevaringsværdige bygninger skal der anvendes mur- 
og tagbeklædning af samme type og form som oprindeligt an-
vendt. Vinduer og døre skal fremstå i malet træ, og ruder skal 
udadtil fremstå med 1 lag glas.

§ 7 Terrænreguleringer, ubebyggede arealer, beplantning 
og hegn

 
Terrænreguleringer

§ 7.1 Der må ikke foretages terrænreguleringer inden for lokalplan-
området. Undtaget herfor er mindre reguleringer på maksimalt 
+/- 1 meter i forbindelse med planering til sokler og veje.

Byggefelt

Byggefelt

Optimal placering
med minimal 
terrænbearbejdning

Placering ved ind-
arbejdning i terræn

Byggefelt

Placering på terrasse
udgravet i terræn

tidligere terræn

tidligere terræn
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§ 7.2 I de byggefelter inden for dispositionsområderne, der er place-
ret i kuperet terræn kan der foretages terrænreguleringer over 
1 meter enten ved at bygge ind i terrænet eller ved at etablere 
en ”terrasse” i terrænet, som beskrevet i redegørelsen.

§ 7.3 Alle terrænreguleringer forudsætter at der sker en tilplantning 
af det bearbejdede terræn med den stedlige beplantning.  

§ 7.4 Jordfl ytning skal ske i henhold til Tønder Kommunes regulativ 
for jordfl ytning, vedtaget d. 8. juli 2008.   

Ubebyggede arealer
§ 7.5 Arealer der, efter byggemodning, ikke er bebygget 6 måne-

der efter anlægsarbejdet, skal opryddes for byggeaffald, over-
skudsjord og lignende. Arealer der ikke er omfattet af anlæg 
skal reetableres med stedstypisk beplantning. 

§ 7.6 Alle ubebyggede og ubenyttede arealer skal henligge som na-
turarealer og må ikke anvendes til oplag eller henstilling af 
både, campingvogne og uindregistrerede køretøjer

Beplantning og hegn
§ 7.7 Områdets karakter som hede-, krat- og naturareal skal beva-

res. Der må således kun tilføres plantearter, der naturligt fore-
kommer i området.

§ 7.8 Der må ikke plantes ny skov eller større grupper af træer i om-
rådet.

§ 7.9 Der må ikke etableres hegn i lokalplanområdet – hverken le-
vende eller faste hegn. 

 
  Friarealer
§ 7.10 Alle grunde og fællesarealer (bortset fra de fællesarealer, der er 

nævnt i § 7.11) skal henligge som naturgrunde / –arealer. 
 
 Der må ikke etableres haver i lokalplanområdet, hverken indi-

viduelt eller som fællesareal. 

§ 7.11 Inden for hvert dispositionsområde kan der etableres fælles be-
fæstede friarealer svarende til maksimalt 10 % af dispositions-
områdets samlede bebyggede areal. 

 Friarealernes placering, udformning og anvendelse skal fast-
lægges ved disponeringen af det enkelte dispositionsområde.  

§ 7.12 Til hver bolig, uanset type, kan der etableres maksimalt 50 m2 

terrasseareal. Terrassearealet skal placeres i direkte tilknytning 
til den enkelte bolig. 

 Diger
§ 7.13 De på kortbilag 4 viste sten og jorddiger, der er beskyttet efter 

museumslovens § 29A må ikke gennembrydes eller fjernes.  

Fjernelse eller gennem-
brydning af de beskyt-
tede diger kræver til-
ladelse fra Miljøcenter 
Odense: 

post@ode.mim.dk
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§ 8 Veje, stier og parkering

Veje
§ 8.1  Lokalplanområdet vejbetjenes fra Vestergade og Sønderdrive-

vej som vist principielt på kortbilag 3.
 
§ 8.2 Dispositionsområdernes primære vejbetjening skal ske fra Ve-

stergade via en ny adgangsvej A-B som vist principielt på kort-
bilag 3. De eksisterende ejendomme i området kan beholde 
deres nuværende vejbetjening. 

§ 8.3 Der kan kun etableres én vejadgang fra vejen A-B til hvert dis-
positionsområde. 

 Indkørsler til eksisterende boliger i området er undtaget her-
for. 

§ 8.4 Alle veje inden for lokalplanområdet skal anlægges som grus-
veje. Adgangsvejen A-B kan dog anlægges med fast belægning 
de første 25 meter fra overkørslen til Vestergade.

 
§ 8.5 Fordelingsveje inden for dispositionsområderne skal udlægges 

med en bredde på 8 meter og anlægges med en kørebanebred-
de på minimum 3 meter.  

 Adgangsvejen A-B skal udlægges med en bredde på 10 meter 
og anlægges med en kørebanebredde på mindst 5 meter. 

Stier
§ 8.6 Der skal sikres offentlig stiadgang igennem lokalplanområdet, 

som vist principielt på kortbilag 3. 

§ 8.7 Alle stier skal anlægges som grusstier i en bredde på minimum 
1,5 meter. 

§ 8.8 Langs med Sønderbyvej skal der, som vist på kortbilag 4, fri-
holdes et areal på 5 meter målt fra vejskel til evt. fremtidig 
etablering af en cykel- / gangsti. 

 Parkering
§ 8.9 Inden for lokalplanområdet skal al parkering ske inden for dis-

positionsområderne, - enten i tilknytning til den enkelte bolig 
eller efter en samlet løsning, som skal fastlægges i forbindelse 
med disponeringen af det enkelte dispositionsområde.

§ 8.10 Ved de eksisterende ejendomme i området skal parkering ske 
på egen grund. 

§ 8.11 Ved tæt-lav bebyggelse skal der etableres minimum 1,5 p-
pladser pr. bolig. 

 Ved åben-lav bebyggelse skal der etableres minimum 2 p-plad-
ser pr. bolig.
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§ 9 Tekniske anlæg, belysning og skiltning

Tekniske anlæg
§ 9.1 Alle tekniske anlæg, som aircondition, solfangere, solceller og 

lignende, skal integreres i bygningerne. 

 Anlæggene skal udføres, så de ikke er synlige fra offentlig vej 
og private fællesveje.

§ 9.2 Der må ikke opsættes udendørs antenner i en højde over 7,5 
meter og paraboler i en højde over 1,5 meter over terræn inden 
for lokalplanområdet. 

 Diameteren på paraboler må ikke overstige 1 meter. 

 Belysning
§ 9.3 Al belysning på stier, veje og i indkørsler, skal bestå af pullert-

belysning med en lyspunkthøjde på maksimalt 1,5 meter. 

§ 9.4 Ved belysning, monteret på facader, må lyspunkthøjden ikke 
overstige 2 meter.   

Skiltning 
§ 9.5 Skiltning må kun ske i form af mindre henvisningsskilte med et 

maksimalt mål på 1 meter i bredden og 1 meter i højden.  

§ 10 Forsyning
 
§ 10.1 Lokalplanområdet skal forsynes med vand i henhold til Regula-

tiv for den kommunale vandforsyning i Tønder Kommune 2007, 
gældende fra 1. januar 2007. 

§ 10.2 Der kan opsættes solceller og solfangere som supplerende var-
mekilder. Desuden kan der etableres jordvarmeanlæg og termi-
ske anlæg.

§ 10.3 Spildevand og overfl adevand skal afl edes i henhold til Spilde-
vandsplan 2007-2010 for Tønder Kommune, vedtaget 26. ja-
nuar 2007. 

§ 10.4 Affaldshåndtering skal ske kollektivt inden for hvert dispositi-
onsområde, der kan således ikke opsættes individuelle affalds-
containere ved hver bolig. 

 Der skal etableres mindst én central miljøstation inden for hvert 
dispositionsområde. 

 Miljøstationen skal, pr. 20 boligenheder, indeholde 3 affaldsløs-
ninger (1 til dagrenovation og 2 til genbrugsfraktionerne). 

 Miljøstationens placering skal fastlægges og godkendes ved 
disponeringen af dispositionsområdet. 

 I forbindelse med hver miljøstation skal der sikres vendemulig-
hed for renovationsvogne.

 Eksisterende bebyggelse uden for dispositionsområderne er 

Bestemmelser
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undtaget for ovenstående og kan fortsat have individuel af-
faldshåndtering i overensstemmelse med Tønder Kommunes 
(Tønder Forsynings) retningslinjer. 

§ 10.5 Alle forsyningsledninger skal fremføres via jordkabler og rør.  

§ 11 Grundejer- og lejerforening

§ 11.1 Der skal for hver dispositionsområde dannes en grundejerfor-
ening for ny bebyggelse, udstykninger og anvendelse, hvis den 
disponeres til ejerboliger eller en lejerforening, hvis det dispo-
neres til lejeboliger. 

§ 11.2 Grundejer- / lejerforeningen skal dannes senest 3 måneder ef-
ter at 20 % af grundene / boligerne i et dispositionsområde er 
solgt eller udlejet, eller når Tønder Kommune forlanger det.

§ 11.3 Grundejer- / lejerforeningen skal udarbejde vedtægter, som 
skal godkendes af Tønder Kommune. 

§ 11.4 Grundejer / grundejerforeningen skal varetage fælles pligter så 
som vedligeholdelse af fællesarealer, glatførebekæmpelse mv. 
inden for de arealer, der er tegnet skøde på jf. § 11.5.

§ 11.5 Grundejer / grundejerforeningen skal, efter byggemodning, 
tage skøde på fællesarealerne, herunder også fordelingsveje 
og fælles parkeringsarealer samt alle øvrige arealer uden for 
dispositionsområdet, som ligger inden for de matrikler, som 
dispositionsområdet er udlagt inden for.  

§ 12 Ophævelse af servitutter
 
§ 12.1 Lokalplanen ophæver ingen tilstandsservitutter. 

§ 13 Forudsætninger for ibrugtagning

§ 13.1 Byggemodning af hvert enkelt dispositionsområde må ikke ske 
før der er udarbejdet en samlet dispositionsplan for dispositi-
onsområdet. Dispositionsplanen skal indeholde en beskrivelse 
af bebyggelsens formsprog, materialevalg, og udformning, bo-
ligernes / byggefelternes placering, udformning af fællesarea-
ler samt vejbetjening. 

§ 13.2 Nyt byggeri må ikke tages i brug før:
Der er sket tilslutning til el-, vand- og varmeforsy-• 
ning samt offentlig kloak.
Der er etableret en miljøstation jf. § 10.4 inden for • 
det aktuelle dispositionsområde.  

 Arealer der, efter byggemodning ikke er bebygget efter 6 må-
neder efter anlægsarbejdet er afsluttet, skal reetableres med 
stedstypisk beplantning. 

Bestemmelser

Tønder Forsyning: 
 
www.toender-forsyning.dk



14

Bestemmelser



15

Redegørelse

LOKALPLANENS BAGGRUND

Tønder Kommune ønsker at sætte fokus på en bæredygtig og sam-
menhængende udvikling af helårssamfundet på Rømø. Det sker blandt 
andet ved at sikre et attraktivt udbud af helårsboliger i Havneby. 

Ved at udarbejde en masterplan for området (som beskrevet neden-
for), sikres en disponering, som tilgodeser de landskabelige interesser 
i området. Denne lokalplan udarbejdes i overensstemmelse med ma-
sterplanens principper og som første element i realiseringen. 

Havneby
Havneby er i disse år under kraftig udvikling. Nye byggeprojekter, som 
er under realisering omkring Nørre Frankel og Sønder Frankel, med-
fører dels en bymæssighed dels en bygningstæthed i Havneby, som 
hidtil har været fraværende. Rømø har, som det eneste område i Tøn-
der Kommune en lille positiv befolkningstilvækst. Derfor ønsker Tønder 
Kommune at styrke Havneby som bosætningsområde og dermed sikre 
et bæredygtigt fastboende befolkningsgrundlag på Rømø. Det er derfor 
kommunens holdning at nye tiltag skal understøtte dette, og ikke alene 
henvende sig til turister.   

Masterplanen  
Masterplanen omfatter et større sammenhængende område på ca. 40 
ha, som afgrænses mod nord af Havnebyvej, mod vest af Sønderbyvej, 
mod øst af Engvej og mod syd af Vestergade. 

Masterplanen

Signatur

Dispositionsområder

Byggefelter

Fordelingsvej

Indørsel til byggefelt

Stier

Eksisterende boliger

200 meter
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Beskrivelsen af masterplanen skal ses som en baggrundsredegørelse 
for denne lokalplans bestemmelser, som kun gælder for den sydlige del 
af masterplanens område og omfatter det sydlige delområde med de to 
sydvestlige dispositionsområder. 

Masterplanen har til formål at sikre en overordnet, sammenhængende 
og langsigtet disponering af hele området, der fastholder karakteren 
som naturområde med spredt bebyggelse. 

For at opnå dette, disponeres området med dispositionsområder omgi-
vet af naturarealer, der skal friholdes for bebyggelse. 

Dispositionsområderne er de dele af masterplanens område, hvor der 
kan udstykkes og opføres ny bebyggelse efter nærmere retningslinjer. 
Den del af bebyggelsen, der ligger uden for dispositionsområderne, er 
placeret inden for byggefelter, hvor der kan ske begrænset nybyggeri i 
form af tilbygninger til eksisterende bebyggelse. På grunde over 6000 
m2 gives der dog mulighed for at der kan ske en udstykning af grunden 
til en eller fl ere nye grunde til boligformål. Grundstørrelsen skal dog 
være min. 3000 m2 og der kan kun opføres én bolig pr. grund. 

Opdelingen i dispositionsområder er skal sikre placeringen af ny bebyg-
gelse, friholdelse af naturarealerne samt for at sikre, at udviklingen 
af området kan ske i etaper, således at byggeaktiviteterne, som må 
forventes at løbe over en længere årrække, begrænses til de aktuelle 
dispositionsområder.

Med bestemmelser om at bebyggelse inden for de enkelte dispositions-
områder skal disponeres samlet og med ensartet materialeholdning og 
formsprog, sikres en visuel harmoni i området sammen med ønsket 
om at bebyggelsen placeres som spredte boligenklaver i landskabet, så 
vidt muligt uden terrænreguleringer. 

For at understrege ønsket om at området skal fremstå som et natur-
område indeholder masterplanen et princip om at alle grunde skal være 
naturgrunde uden synlige skel, uanset hvad de anvendes til. Der kan 
således ikke etableres haver omkring bebyggelserne, men alene ter-
rasser, der kan udgøre op til 50 m2 af boligens areal.     

For at opretholde det samlede naturindtryk skal veje og stier i området 
skal være grusveje, og belysningen langs stier og veje skal være pul-
lertbelysning med lyspunkthøjde på max 1,5 meter. 

Bebyggelsesmulighederne til boligformål med helårsbeboelse opdeles 
i 3 kategorier:

1. Tæt-lav bebyggelse. 
2. Åben-lav bebyggelse til individuelt opførte parcelhuse.
3. Åben-lav bebyggelse med en samlet bebyggelse.  

Helårsbeboelse
Der er udarbejdet en analyse af udviklingsmulighederne på Rømø til 
brug i arbejdet med Kommuneplan 2009 for Tønder Kommune. 

Analysen viser at Rømø har en lille positiv befolkningstilvækst og at 
tilvæksten hovedsageligt består af ældre borgere (pensionister). Be-
folkningstilvæksten antages derfor især at ske ved at folk, der indtil 

Indtryk fra masterplanområdet
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pensioneringen har haft bolig nr. 2 på Rømø, overgår til at benytte 
boligen på Rømø som helårsbolig.   

Bopælspligt
I udkantsområderne er der stor opmærksomhed på bopælspligt. Diskus-
sionen rummer mange problemstillinger, med argumenter der spænder 
fra, at helårssamfundet vil dø, hvis bopælspligten ophæves, til at man 
kan sikre sig imod forfaldne bygninger, der står uden ejer år efter år, 
hvis man tillader, at købestærke boligejere kan erhverve ejendommene 
som sekundær bolig. 

På regeringsniveau har Miljøministeren i Landsplanredegørelsen 2009 
opfordret til, at kommunerne fraviger bopælspligten så helårshuse kan 
anvendes som feriehuse, eller så udenlandsdanskere kan erhverve sig 
en bolig i Danmark.   

Tønder Kommune er opmærksom på problemstillingen og ønsker at 
understøtte helårssamfundet på Rømø ved at sikre at størstedelen af 
de nye boligområder på øen udlægges med bopælspligt. Dette gør sig 
også gældende for masterplanens område, hvor kun de to boligenkla-
ver, som omfattes af denne lokalplan er uden bopælspligt. 

Lokalplanområdet omfatter to dispositionsområder, hvor der, i overens-
stemmelse med masterplanen, ikke er bopælspligt. 

Signatur

Uden bopælspligt

Bopælspligt

Off. / rekreative formål

Indørsel til byggefelt

Stier

Byggefelter med bopælspligt
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LOKALPLANENS FORMÅL

Lokalplanen har til formål at implementere masterplanen i den kom-
munale planlægning og herved fastlægge principperne for disponering 
af lokalplanområdet med bestemmelser om vej- og stibetjening, ud-
formning, udnyttelsesgrad og materialevalg således at natur- og land-
skabsinteresserne tilgodeses bedst muligt. 

LOKALPLANOMRÅDET

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og afgrænses mod vest 
af Sønderbyvej, mod syd af Vestergade, mod øst af den gamle skole og 
mod nord af et af masterplanens dispositionsområder til boliger med 
bopælspligt. 
  
Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 5,7 ha, hvoraf ca. 3,5 ha stort 
set er ubebygget som blandet hede- og skovareal. Resten er bebygget 
med enkelte spredte sommerhuse / boliger.  

LOKALPLANENS INDHOLD

Dispositionsområder / Byggefelter
Lokalplanen udlægger, i overensstemmelse med masterplanens prin-
cipper, 2 dispositionsområder betegnet A og B, som vist på kortbilag 2. 
Lokalplanområdet udgør den sydvestlige del af masterplanens område. 
Inden for dispositionsområderne og i tilknytning til de eksisterende 
ejendomme i lokalplanområdet udlægges der en række byggefelter, 
hvor al bebyggelse skal placeres.

Byggefelterne og dispositionsområderne er vist på kortbilag 2 og 3. 

Zonestatus
Hele lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone ved lokal-
planens endelige vedtagelse. 

Områdets anvendelse
Formålet med masterplanens opdeling i delområder, dispositionsområ-
der og byggefelter er at differentiere arealanvendelsen i området. 

Tønder Kommune ønsker at individuelt opførte parcelhuse med bopæls-
pligt kobler sig på den eksisterende parcelhusbebyggelse på østsiden 
af Engvej. Begrundelsen herfor er at sådanne bebyggelser vil have ten-
dens til at være mere uensartede i materialer og udtryk - ligesom ud-
bygningshastigheden kan variere meget.    

I resten af området ønskes en mere sammenhængende og ensartet 
bebyggelse inden for de enkelte dispositionsområder.  

Her skal landskabet være det dominerende element, og bebyggelsen 
skal tilpasses landskabet. Husene må derfor ikke omgives af haver og 
hegn.
På den baggrund fastlægges anvendelsen i lokalplanområdet til bolig-
formål (helårsbeboelse) med tæt-lav eller åben-lav bebyggelse uden 
bopælspligt. Der kan ikke udstykkes parcelhusgrunde til individuelt op-
førte parcelhuse i området.  

En del af boligerne i lokalplanområdet har igennem tiderne fået tilla-

Havneby gl. skole

Spredt bebyggelse i landskabet
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delse til at anvende boligen som feriebolig / sommerhus. Denne anven-
delse kan fortsætte ved vedtagelsen af denne lokalplan. 

Eksempel på fælles friaeraler 
mellem husene (Creo arkitekter)

Eksempel på samlet bebyggelse 
(Creo arkitekter)

Udstykningsmuligheder
For at sikre, at der sker en sammenhængende udvikling i området, skal 
der udarbejdes en plan for udstykning og disponering af hvert enkelt 
dispositionsområde inden udstykning, byggemodning og byggeri påbe-
gyndes. 

For at sikre en optimal placering af bebyggelsen i landskabet, inde-
holder lokalplanen et krav om at nye udstykninger inden for dispositi-
onsområderne skal ske som sokkeludstykninger og at fællesarealerne 
samt alle øvrige arealer uden for dispositionsområdet, som ligger inden 
for de matrikler, som dispositionsområdet er udlagt inden for, herunder 
også veje og p-pladser, overgår til en ejer eller lejerforening.

Uden for dispositionsområderne kan der ikke ske yderligere udstyk-
ning, dog indeholder lokalplanen enkelte undtagelser.

Bebyggelsens omfang
Da naturen skal være fremherskende i området er det vigtigt at bebyg-
gelsen ikke dominerer i volumen. Der ønskes et udtryk, hvor bebyggel-
sen så vidt muligt tilpasser sig i landskabet og hvor størrelsesforholdet 
er tilpasset omgivelserne. Derfor indeholder lokalplanen bestemmelser 
om maksimale bygningshøjder og etageantal og udnyttelsesgrader. 

Bygningshøjden i lokalplanområdet begrænses til maksimalt 7,5 meter, 
målt fra terræn jf. bygningsreglementets bestemmelser, for at sikre, at 
den visuelle påvirkning på kultur-, kyst- og hedelandskabet minimeres 
mest muligt. 

Som udgangspunkt fastlægger Masterplanen principper for udnyt-
telsesgrader af dispositionsområderne. Lokalplanens fastlæggelse af 
dispositionsområder, byggefelter og bygningshøjder overfl ødiggør be-
stemmelser om udnyttelsesgrader, men udlægget af byggefelter i dis-
positionsområderne overstiger ikke Masterplanens princip om max. 20 
% af dispositionsområdets areal. 

Uden for dispositionsområderne er den eksisterende bebyggelse place-
ret inden for faste byggefelter, hvor al bebyggelse skal holdes inden for. 
Som udgangspunkt indeholder lokalplanen kun begrænset mulighed 
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for nybyggeri og udvidelse af den eksisterende bebyggelse uden for 
dispositionsområderne. Formålet med denne begrænsning er at undgå 
for store bygningskroppe, som kan virke fremmede i området og for at 
sikre landskabets særpræg bedst muligt. 

Bebyggelsens placering
Som vist på kortbilag 2 er der udlagt to dispositionsområder, som hver 
skal disponeres efter en samlet plan, hvor bebyggelsens placering, ved 
hjælp af byggefelter på 10x10 meter skal understøtte princippet om at 
naturen skal være dominerende i området. 

De eksisterende ejendomme i området er så vidt muligt placeret uden 
for dispositionsområderne. Omkring disse er der udlagt byggefelter, 
hvor al bebyggelse skal holdes inden for. 

Lokalplanen udlægger byggefelter, som vist på kortbilag 3. Byggefel-
terne inden for dispositionsområderne skal være 10x10 meter for at 
sikre at omfanget af bebyggelsen ikke bliver for dominerende. Lokal-
planen indeholder desuden et loft for, hvor mange byggefelter, der må 
placeres inden for det enkelte dispositionsområde. 

Derfor må der inden for dispositionsområde A højst placeres 18 byg-
gefelter á 10x10 meter og inden for dispositionsområde B må der højst 
placeres 25 byggefelter á 10x10 meter. 
Formålet med denne begrænsning er at styre udnyttelsesgraden, som, 
med disse begrænsninger, ligger på ca. 20 % udnyttet areal inden for 
dispositionsområdet. 

Byggefelterne er placeret under hensyntagen til det eksisterende ter-
ræn. De steder, hvor byggefelterne er placeret i et kuperet område åb-
nes der mulighed for at arbejde med forskudte etager og for at bygge 
ind i landskabet.

Bebyggelsens fremtræden
Inden for hvert dispositionsområde skal der, i det omfang at arealet 
disponeres til tæt-lav bebyggelse eller åben-lav bebyggelse med en 
samlet bebyggelse, være sammenhæng i bebyggelsen. Det betyder at 
der skal anvendes et ensartet formsprog og materialevalg.

Lokalplanen indeholder nogle overordnede bestemmelser omkring ma-
terialevalg, - men hovedformålet er at sikre en ensartethed inden for 
det enkelte dispositionsområde.

Tønder Kommune lægger vægt på at nyt byggeri kan matche fremti-
dens krav til bæredygtigt byggeri og energiklasser. Derfor indeholder 
lokalplanen krav om at alt nybyggeri skal opføres i minimum energi-
klasse 1 jf. BR 10.

Bevaring
Ved registrering i området er 3 ud af 9 eksisterende ejendomme i om-
rådet udpeget som bevaringsværdige bygninger i kraft af deres alder, 
originalitet, ydre fremtræden og kulturhistoriske værdi. Bygningerne 
vurderes at være gode repræsentanter for byggeskikken på Rømø og 
dermed være en del af det udpegede bevaringsværdige kulturmiljø 
(vadehavsø og øsamfund) i Regionplan 2001-2012 (nu landsplandirek-
tiv).  
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De på kortbilag 6 viste bygninger er udpeget som bevaringsværdige i 
kommuneplantillæg nr. 52 til Skærbæk Kommuneplan 1993-2005. De 
må ikke nedrives, ændres eller ombygges uden tilladelse fra Tønder 
Kommune.   

Terrænreguleringer
Det er væsentligt for bevaring af naturen i området, at terrænet bear-
bejdes mindst muligt. Byggefelternes placering i landskabet er derfor 
fastlagt ud fra et princip om minimering af terrænbearbejdningen. 

Enkelte af byggefelterne ligger i de kuperede dele af området, – lokal-
planen muliggør derfor at der foretages en terrænbearbejdning over 
+/- 1 meter, enten ved at bygge ind i terrænet eller ved at etablere en 
”terrasse” i terrænet – se principvignetterne nedenfor.       

Lokalplanen indeholder dog en bestemmelse om at terrænreguleringer 
over +/- 1 meter kun kan foregå inden for byggefelterne i dispositions-
områderne, som vist principielt på kortbilag 3, eller i forbindelse med 
anlæg af veje og stier.

Byggefelt Optimal placering
med minimal 
terrænbearbejdning

Byggefelt

Placering ved ind-
arbejdning i terræn

tidligere terræn

Byggefelt

Placering på terrasse
udgravet i terræn

tidligere terræn

Ubebyggede arealer
For at sikre de landskabelige forhold og fastholde områdets natur, skal 
alle grunde henligge som naturgrunde, og der kan således ikke etable-
res haver, hverken til fælles brug eller til den enkelte bolig. Dog kan der 
etableres befæstede terrassearealer til hver bolig på op til 50 m2.

Der kan desuden etableres fælles friarealer i de enkelte dispositions-
områder. Friarealernes placering og udformning skal indgå i den over-
ordnede disponering for dispositionsområdet. 

For at bevare mest muligt af den oprindelige natur i området og for at 
begrænse mængden af overfl adevand, der skal bortledes, indeholder 
lokalplanen bestemmelser, som begrænser omfanget af friarealer, der 
er befæstede eller beplantede / tilsåede med arter, der ikke er naturligt 
forekommende i nærområdet.   

I lokalplanområdet må den befæstede del af friarealerne inden for det 
enkelte dispositionsområde således højst udgøre 10 % af det samlede 
boligareal i dispositionsområdet. 

Beplantning
Beplantningen i området må ikke ændre karakter. Dvs. der må ikke 
tilføres andre plantearter end de, der i forvejen er stedstypiske og na-
turligt repræsenteret i området, således at hede fortsat vil være den 
fremherskende naturtype i området, når området bebygges. 

Den eksisterende skovbeplantning i den nordlige del af området kan 
bevares i det omfang ny bebyggelse i området muliggør det, men der 
må ikke rejses ny skov. Beplantning i området
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Hegn
For at sikre et sammenhængende og ubrudt naturområde omkring be-
byggelserne, indeholder lokalplanen et forbud mod etablering af nye 
hegn. Det gælder både levende og faste hegn.

Vej og stibetjening
Området vejbetjenes via en ny adgangsvej fra Vestergade. Fra ad-
gangsvejen etableres der vejadgang til de to dispositionsområder. 

Som udgangspunkt skal der kun være én indkørsel til hvert dispositi-
onsområde. Undtaget herfor er dog de eksisterende boliger i området, 
som kan bibeholde deres nuværende indkørsler. 

Lokalplanen indeholder bestemmelser, som sikrer offentlig stiadgang 
igennem området. Der udlægges derfor stiforbindelse fra adgangsve-
jen til Sønderdrivevej, ligesom der etableres stiadgang fra dispositions-
område B til Vestergade.  

Vej og stistrukturen kan fremgår principielt på kortbilag 3.

For at muliggøre etablering af en cykel- og gangsti langs med Sønder-
byvej, indeholder lokalplanen en arealreservation til dette formål, som 
vist på kortbilag 4.  

For at bibeholde naturpræget i området indeholder lokalplanen bestem-
melser om at veje i området fortrinsvist skal anlægges som grusveje. 

Parkering
For at undgå parkering uden for de bebyggede områder, indeholder 
lokalplanen bestemmelser, som sikrer, at al parkering sker inden for de 
enkelte byggefelter eller dispositionsområder, enten i tilknytning til den 
enkelte bolig, eller som fælles parkering, som fastlægges ved dispone-
ringen af området. 

Tekniske anlæg
Tekniske anlæg skal så vidt muligt integreres i bygningerne i området 
og skal, hvis de kræver en selvstændig bygning, leve op til de byg-
ningsregulerende betingelser, som lokalplanen stiller. 

Belysning
For at undgå lysforurening og skæmmende lysarmaturer indeholder lo-
kalplanen bestemmelser om opsætning af lyskilder i områder, herunder 
også maks. højder på lyskilderne. Således må lyskilder i lokalplanom-
rådet ikke opsættes med en lyspunktshøjde på over 1,5 meter fra ter-
ræn. Undtaget herfor er vejbelysning på Engvej, Havnebyvej og Søn-
derbyvej, samt lyskilder til belysning af aktiviteterne i delområde 2. 

Antenner
Tønder Kommune ønsker at begrænse ”antenneskove” på Rømø. Der 
gives derfor ikke mulighed for opsætning af udendørs antenner i en 
højde over 7,5 meter over terræn. Paraboler skal opsættes ved jorden 
i en højde på maksimalt 1,5 meter over terræn. 

Skiltning / fl agstænger
Lokalplanen indeholder et forbud imod opsætning af skilte og luftrekla-
mer for at tilgodese de landskabsmæssige og kultuhistoriske interesser 
i området.

Vestergade

Eksempel på fordelingsvej i en-
klaverne (Creo arkitekter)
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Der kan dog opsættes vejskilte og mindre henvisningsskilte. 

Forsyning - vand og spildevand
Lokalplanområdet ligger inden for Tønder Forsynings forsyningsområ-
de, som leverer drikkevand. 

Området er forsynet med fjernvarme, men for at understøtte bæredyg-
tige tiltag gives der mulighed for at etablere alternative energikilder så 
som solfangere og solceller.  

Der skal laves en spildevandsplan for området, der fastlægger hvordan 
afl edningen af spildevand inkl. overfl adevand skal foregå. 

LOKALPLANENS SAMMENHÆNG MED ANDEN PLANLÆGNING

Regionplan/landsplandirektiv
Lokalplanområdet er omfattet af regionplanlagte retningslinjer i Regi-
onplan 2005 for Sønderjyllands Amt, som efter kommunalreformen er 
ophøjet til landsplandirektiv.

En stor del af lokalplanområdet består af hede, der, som naturtype, er 
omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilstanden af de beskyttede 
naturtyper må ikke ændres når de enkeltvis, tilsammen eller i forbin-
delse med de søer, der er nævnt i lovens § 3 stk. 1, er større end 2500 
m2 i sammenhængende areal. 

Da arealet har været kommuneplanlagt til boligformål og inddraget i 
byzone inden 1984, kan arealet udvikles til boligformål. 

Masterplanen og lokalplanen sikrer, ved udlæg af dispositionsområder 
og byggefelter, at der bevares et sammenhængende hedeareal i om-
rådet, ligesom lokalplanens bestemmelser om placering, fællesarealer, 
ubebyggede arealer og beplantning sikrer at der friholdes brede hede- 
/ naturarealer imellem boligenklaverne. 

Inden for lokalplanområdet ligger et sten- eller jorddige, der er be-
skyttet jf. Museumslovens § 29a. Tilstanden af sten- og jorddiger må 
ikke ændres. 

Digerne er vist på kortbilag 4 og er sikret mod tilstandsændringer i 
lokalplanen.  

Der er almindelige drikkevandsinteresser i området, hvor etablering 
af anlæg eller aktiviteter, der medfører særlig risiko for grundvandsfor-
urening, så vidt muligt undgås. 

Lokalplanen muliggør ikke aktiviteter som medfører en væsentlig for-
øget risiko for forurening af grundvandet. Tønder Kommune vil, for at 
tilgodese drikkevandsinteresserne, opfordre fremtidige grundejerfor-
eninger i området til at optage forbud mod brug af sprøjtemidler i deres 
vedtægter.   

Lokalplanområdet ligger inden for fl ysikkerhedszonen omkring Sky-
deområde Rømø, hvor der ikke, uden at Forsvarsministeriet og Statens 
Luftfartsvæsen høres først, må etableres søer og vandhuller.

Da jordbunden på Rømø er meget sandet, vil overfl adevand sandsyn-
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ligvis hurtigt sive væk. Hvis der, i forbindelse med disponeringen af 
de enkelte dispositionsområder arbejdes med at samle overfl adevand 
i søer og vandhuller, skal dette godkendes af Forsvarsministeriet og 
Statens Luftfartsvæsen.  

Hele lokalplanområdet ligger, lige som resten af Rømø, inden for kyst-
nærhedsafgrænsningen, hvor inddragelse og planlægning for nye 
arealer skal begrundes planlægningsmæssigt eller funktionelt. 

I kystnære dele af byzonerne skal der, jf. Planlovens § 16 stk. 4, i lo-
kalplanlægningen, redegøres for den visuelle påvirkning af kysten, hvis 
lokalplanforslaget omfatter bebyggelse og anlæg, der vil påvirke ky-
sten, ligesom det skal begrundes, hvis bebyggelsen afviger væsentligt i 
højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området. 
 
Lokalplanområdet ligger i direkte tilknytning til Havneby og er kommu-
neplanlagt til boligformål, hvilket gør det til et oplagt udviklingsområde 
til boligformål. Som beskrevet i afsnittet vedr. baggrund og formål, så 
er planlægningen et led i at kunne tilbyde attraktiv helårsbeboelse i 
Havneby for at understøtte en øget bosætning af fastboende. 
For at sikre en sammenhæng med den omkringliggende bebyggelse til-
lades der ikke byggeri over 2 etager i området. Området er ikke synligt 
fra kysten, og ligger i øvrigt bag eksisterende bebyggelse på op til 2 
etager. Derfor vil byggeri i planområdet ikke påvirke kysten visuelt.    

I lokalplanområdet er skovtilplantning uønsket. Hverken kommune-
plantillægget eller lokalplanerne muliggør ny skovrejsning, men den del 
af området, der består af skov kan bevares.  

En del af lokalplanområdet er udpeget som særligt næringsfattigt 
naturareal og består af hede. Inden for og i nærheden af særligt næ-
ringsfattige naturarealer må der ikke ske etablering eller udvidelse af 
husdyrproduktioner eller andet, som i væsentlig grad forringer den bio-
logiske mangfoldighed. 

Masterplanen muliggør, ved hjælp af dispositionsområder, etablering af 
ny bebyggelse i mindre boligenklaver i området, men sikrer samtidig 
et stort sammenhængende hedeareal, som skal sikre den biologiske 
mangfoldighed i området. – Der er ingen husdyrproduktion i området.  

Hele lokalplanområdet ligger inden for et område, der i Regionplanen er 
udpeget som turistområde, hvor der, gennem kommuneplanlægning, 
kan ske udpegning af arealreservationer til nye ferie- og fritidsanlæg. 
I kystnærhedszonen kan etablering af ferie- og fritidsanlæg eller udvi-
delser, der kan sidestilles med nyanlæg, alene ske i turistområder. For 
ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen gælder endvidere at etable-
ring skal ske i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større fe-
rie- og fritidsbebyggelser. Diverse natur- og landskabsbeskyttelsesinte-
resser som f.eks. strandbeskyttelseslinjen, kystnærhedsbestemmelser 
og regionplanens (landsplandirektivet) retningslinjer for landskab og 
natur skal administreres på samme vis inden for som uden for turist-
områderne. 

Hele Rømø er udpeget som værdifuldt kulturmiljø (vadehavsø og 
øsamfund), hvor bevaringsinteresserne ikke må tilsidesættes. 

I kommuneplanen er arealinteresserne prioriteret og anvendelsen er 
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fastlagt til boligformål. Anvendelsen til boligformål vurderes ikke at 
være i strid med bevaringsinteresserne, da området er udlagt til for-
målet i den kommunale planlægning, og da det knytter sig til Havnebys 
eksisterende byområde.

Lokalplanen og masterplanen for området sikrer bevaringsinteresser-
ne. 

Kommuneplanen
Eksisterende rammer 
Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 2.B.8 jf. Kom-
muneplantillæg nr. 52 til Skærbæk Kommuneplan 1993 – 2005, som 
udarbejdes sammen med nærværende lokalplan 

Rammeområde 2.B.8 er udlagt til boligområde med nedenstående ram-
mebestemmelser. 

Rammebestemmelser jf. kommuneplantillæg nr. 52

2.B.8 Sønderby, Havneby

Anvendelse Boligformål til helårsbeboelse
Etageantal Max. 2 etager
Bygningshøjde Max. 7,5 meter
Bebyggelsesprocent Max. 10 % bebygget areal på den en-

kelte grund ved åben lav bebyggelse 
(parcelhuse) inden for lokalplanlagte 
dispositionsområder.

Max. 20 % bebygget areal af det en-
kelte lokalplanlagte dispositionsom-
råde eller byggefelt ved åben-lav el-
ler tæt-lav bebyggelse med en samlet 
bebyggelse og ved eksisterende be-
byggelse.

Opholds- og friarealer Min. 10 % af grundarealet
Parkering Min. 2 pladser på egen grund ved 

åben lav bebyggelse.
Min. 1,5 plads pr. boligenhed inden for 
det enkelte lokalplanlagte dispositi-
onsområde ved åben lav bebyggelse.

Opvarmning Fjernvarme - med mulighed for etab-
lering af vedvarende energikilder.

Zoneforhold Byzone
Lokalplaner LP 042-5.4
Andet Masterplanens principper skal sikres 

ved lokalplanlægning.

Nybyggeri skal opføres som lavener-
gibygninger jf. BR 10.  

Bevaring Lokalplanlægning for området skal 
sikre den bevarings værdige bygnin-
ger, der er udpeget på kortbilag 1*.

*Kortbilag 1 i kommuneplantillæg 52 til Skærbæk Kommuneplan 1993-2005

FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING

Lov om miljøvurdering af planer og programmer
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr 
936 af 24/09/2009) skal der i forbindelse med tilvejebringelse af planer 
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og programmer ske en vurdering af, om planen antages at kunne få en 
væsentlig virkning på miljøet. Vurderingen skal foretages af den myn-
dighed, der udarbejder planforslaget efter forudgående høring af andre 
myndigheder, hvis område berøres.

Hvis planforslaget antages at få en væsentlig virkning på miljøet, skal 
der ske en miljøvurdering, som kan indgå i planens redegørelse. Hvis 
planforslaget ikke antages at få væsentlig virkning på miljøet, skal af-
gørelsen, med begrundelse herfor, offentliggøres med oplysning om, at 
afgørelsen kan påklages.

Screening
På baggrund af screeningen kan det konkluderes, at kommuneplantil-
læg nr. 52 og lokalplan nr. 042-5.4’s realisering ikke vurderes at give 
anledning til væsentlige miljøkonfl ikter, der skal undersøges nærmere i 
en egentlig miljøvurdering. 

Begrundelsen for beslutningen er at Masterplanens principper, som er 
implementeret i lokalplanen, sikrer de bedst mulige forhold for de om-
råder der påvirkes mest (men dog ikke væsentligt) af planens realise-
ring. Således er disponeringen med dispositionsområder og byggefelter, 
sammen med princippet om naturgrunde og forbuddet mod etablering 
af nye hegn og haver med til at sikre store ubrudte naturarealer imel-
lem boligenklaverne. 
 
I forhold til problemstillingen om hvor stor en andel af de nye bygge-
muligheder i området der skal pålægges bopælspligt har Tønder Kom-
mune vurderet det i forhold til ønsket om at styrke helårssamfundet på 
Rømø og i forhold til at igangsætte en udvikling i området. 

På regeringsniveau har Miljøministeren i Landsplanredegørelsen 2009 
opfordret til, at kommunerne fraviger bopælspligten så helårshuse kan 
anvendes som feriehuse, eller så udenlandsdanskere kan erhverve sig 
en bolig i Danmark. 
Der er desuden lavet en undersøgelse rapport fra Institut for Forsk-
ning og Udvikling i Landdistrikter fra Syddansk Universitet1, som un-
derbygger dette, - det skal dog ske på en bæredygtig måde således 
at helårssamfundet ikke udhules. 

Rømø – og specielt Havnebyvej er belastet af trafi k i turistsæsonen. En 
udvikling af Masterplanens område vil naturligvis øge til- og frakørslen 
til området, men da tilslutningen til det overordnede kan ske tre steder 
vil trafi kken blive fordelt så påvirkningen i spidsbelastningsperioderne 
mindskes bedst muligt. Tønder Kommunes vejmyndighed vil dog følge 
den trafi kale udvikling i takt med at området udbygges, således at der 
kan iværksættes afhjælpende foranstaltninger, hvis det viser sig nød-
vendigt. 

Efter den offentlige høring af planforslaget og smv screeningen, har 
kommunalbestyrelsen, i forbindelse med den endelige vedtagelse af 
planen, besluttet at størstedelen af masterplanens område udlægges 
med bopælspligt på nær den del af området, der er omfattet af denne 
lokalplan.  Beslutningen er taget på baggrund af de i høringsperioden 
indkomne bemærkninger og indsigelser.  
 

1  Dobbeltbosætning/sekundære boliger en undersøgelse af mulige veje 
til udvikling i Vejen og Langeland kommuner, Syddansk Universitet, 12/2009 
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Museumsloven
I henhold til Museumslovens § 27 skal bygherren være opmærksom på, 
at hvis der under anlægsarbejde i området fi ndes jordfaste fortidsmin-
der eller andre kulturhistoriske anlæg skal arbejdet omgående indstil-
les og Haderslev Museum skal kontaktes.

Museum Sønderjylland har foretaget en arkivalsk kontrol af lokalpla-
nområdet og vurderer, at der vil være risiko for at støde på jordfaste 
fortidsminder, der er omfattet af museumslovens § 27 inden for lokal-
planområdet. 

Derfor bør der, inden der foretages bygge- og anlægsarbejder i områ-
det, foretages en prøvegravning, der kan påvise eventuelle fortidsmin-
der, der skal udgraves.   

Jordforureningsloven
Der er ikke tinglyst eller registreret affaldsdepoter eller andre former 
for jordforurening indenfor planområdet. Såfremt der under anlægsar-
bejdet konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet straks stand-
ses og kommunen underrettes.

Kystsikring / Stormfl od
I henhold til §7 stk. 1 i Lov om stormfl od og stormfald (lbk 349 af 
17.05.2000) kan erstatning for skader forårsaget af stormfl od nedsæt-
tes eller helt bortfalde, såfremt bygninger er opført et sted, hvor der er 
en særlig risiko for skader forårsaget af stormfl od, eller hvis bygningen 
er opført i strid med byggelovgivningen, servitutter eller lokalplaner 
og skadelidte efter forholdene eller oplysninger ved opførelsen eller 
erhvervelsen vidste eller burde vide dette. 

Som følge af klimaændringerne vil der ske en ændring af risikobille-
det. Den mest sandsynlige fremskrivning af havstigningen forventes 
at være på ca. 50 cm. frem til år 2100. Kystdirektoratet anbefaler, at 
der for nybyggeri i området fastsættes en laveste sokkelkote på 4,21 
m DVR90. Vandstanden i havet vil nå eller overskride denne kote i 
gennemsnit en gang pr. 50 år (50 års vandstand). Dermed vil en af 
forudsæt ningerne for at kunne få erstattet oversvømmelses ska der i 
henhold til ”Lov om stormfl od og stormfald” være opfyldt. Den endelige 
afgørelse herom henhører under Stormrådet, jf. lov nr. 349 af 17. maj 
2000 om storm fl od og stormfald.
 
Der kan eksempelvis sikres mod stormfl odsskader ved at bygge husene 
på værfter og ved at bygge diger (med digetop i kote 4.21 m rundt om 
en bebyggelse). Der kan også sikres byggeteknisk ved at føre soklen 
højere op i facaden, sætte skodder for døre og vinduer mv.

Ovennævnte er imidlertid kun anbefalinger fra Kystdirektoratet og gi-
ver ingen sikkerhed for erstatning fra forsikringen. 

Det er Tønder Kommunes vurdering, at der ved nybyggeri i Vadehavs-
regionen og i Marsken altid vil være en risiko for oversvømmelse i for-
bindelse med stormfl od eller vand fra åer og afvandingskanaler. Dette 
må generelt betragtes som en del af prisen for de kvaliteter og herlig-
hedsværdier, der er forbundet med kystnær beliggenhed og evt. hav-
udsigt. 

Tønder Kommune kan ikke ved særlige bestemmelser i lokalplaner el-
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ler betingelser i byggetilladelser sikre ny eller eksisterende bebyggelse 
mod stormfl odsskader. Dermed kan kommunen heller ikke pådrage sig 
ansvaret for vind- og stormfl odsskader samt opstuvning af åvand ved 
bebyggelse i udsatte og lavtliggende områder.

Når grundejere vælger at bygge i disse områder er det derfor grund-
ejerens eget ansvar at sikre sine bygninger mod indtrængende vand 
bedst muligt. 

Det er kommunens overordnede arkitektoniske holdning, at områdets 
oprindelige byggetradition med placering af bebyggelse i niveau med 
terrænet skal videreføres i nybyggeri. 
Lokalplanen åbner derfor kun mulighed for at bygninger kan sikres mod 
skader forårsaget af stormfl od ved byggetekniske tiltag, det vil sige 
f.eks. ved hjælp af forøget sokkelhøjde og lignende. Det betyder også 
at kommunen ikke vil godkende stormfl odssikring i form af diger og 
værfter i lokalplanområdet. 

Det skal dog understreges, at Kystdirektoratet til enhver tid fortsat kan 
give tilladelse til kystbeskyttelsesforanstaltninger, såfremt dette vurde-
res nødvendigt.     

Servitutter
Lokalplanen kan ophæve udtrykkeligt angivne tilstandsservitutter, hvis 
servituttens opretholdelse er i strid med lokalplanens formål. 

Tilladelse fra myndigheder

Byggeri og nedrivning
Byggeri kræver byggetilladelse fra Tønder Kommune inden arbejdet på-
begyndes.

Nybyggeri må ikke tages i brug før der er sket tilslutning til el, vand 
og varmeforsyning, off. kloak samt sket færdigmelding til Tønder Kom-
mune.

Byggemodning og byggeri i hvert enkelt dispositionsområde jf. bestem-
melserne i lokalplanens § 5.1 må ikke ske før der er udarbejdet en 
samlet dispositionsplan for dispositionsområdet. Dispositionsplanen 
skal indeholde en beskrivelse af bebyggelsens formsprog, materiale-
valg og udformning, boligernes placering, disponering og udformning 
af fællesarealer, vejbetjening samt en redegørelse om, hvordan evt. 
eksisterende ejendomme indenfor dispositionsområdet indgår i dispo-
sitionsplanen.

Nedrivning, ændring og ombygning af de på kortbilag 6 viste beva-
ringsværdige bygninger må ikke ske uden tilladelse fra Tønder Kom-
mune i hvert enkelt tilfælde.  
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Kortbilag 7

Masterplan

Signatur

Dispositionsområder

Byggefelter

Fordelingsvej

Indørsel til byggefelt

Stier

Eksisterende boliger

200 meter

Nord



TØNDER KOMMUNE


