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Syddjurs Byråds vurderinger af  

Indsigelser og bemærkninger til Lokalplan nr.  
Lokalplan med fokus på bevaring for Egil Fischers Ferieby og Kommuneplantillæg 01. 
Revideret forslag. 
 
Sags nr. 20/102875  
 

 
 
 
Indsigelser og bemærkninger 
Følgende har sendt indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger ved 
debatperiodens udløb d. 22. december 2022. 
 

Indsigelse nr. Afsender: Indkommet 

(1) Maibrit Andersen, 8400 Ebeltoft 22-12-2021 

(2) Steen Nordstrøm, 7100 Vejle  22-12-2021 

(3) Grundejerforeningen  
Femmøller Strand, 8400 Ebeltoft 

22-12-2021 

(4)(7) Jonas Emil Kring Anker Petersen,  
8400 Ebeltoft 

22-12-2021 

(5) Per Mouritsen og Astrid Søe, 8400 
Ebeltoft 

22-12-2021 

(6) Charlotte Søe, 8400 Ebeltoft 22-12-2021 

(8A/8B) Michael Kajhøj, 8410 Rønde 22-12-2021 

(9)(10)(11)(12)(13) 
(14)(15)(16)(17)(18) 
(19)(20)(21)(22) 

Birgitthe og Peter Gundlach, NO-
4635 Kristiansand 

21-12-2021 

(23) Helle Boe Sørensen, 8400 Ebeltoft 21-12-2021 

(24) Bent Kjeldsen, 8400 Ebeltoft 21-12-2021 

(25) Eva Christensen, 8400 Ebeltoft 21-12-2021 

(26) Birthe Møller og Erling Kristensen, 
6740 Bramming 

21-12-2021 

(27) Arne Egeskjold, 8400 Ebeltoft 21-12-2021 

(28) Esben Daugberg, 8400 Ebeltoft 20-12-2021 

(29) Kirsten Randrup Johannsen,  
8410 Rønde 

17-12-2021 

(30) Høringssvar fra Danmarks 
Naturfrednings Syddjursafdeling V/ 
konstitueret formand Jens 
Kristoffersen, DK-8420 Knebel 

16-12-2021 

(31) Dorthe Tipsmark Matsuzawa,  
8400 Ebeltoft 

06-12-2021 

(32) Jørn og Mariann Poulsen 21-12-2021 
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Oplægget er på baggrund af indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger inddelt og 
behandlet i følgende tværgående emner: 

 

A: Generelt om Egil Fishers Ferieby og Lokalplan 426 
B: § 1 Lokalplanens Formål 
C: § 3 Områdets anvendelse 
D: § 4 Udstykning 
E: § 5 Veje, Stier og Parkering 
F: § 6 Bebyggelsens omfang og placering  
G: § 7 Bebyggelsens udformning og fremtræden 
H: § 8 Bevaring 
I: § 9 Ubebyggede arealer 
J: § 10 Terræn 
L: § 11 Bonusvirkning 
L:§ 12 Tekniske anlæg 
M: § 14 Grundejerforeninger 
N: § 17 Servitutter 
O: Nørrehald. Mat. 1ea 
P: Egils Have. Mat. 1k 
Q: Bilag 
R: Kommuneplantillæg 
S: Miljøvurdering 
T: Skovbyggelinje 
U: Uklarheder/tekniske fejl  
 

 
 
Oplæggets opbygning 
 
Under hvert emne markeres med tal i parentes hvilken indsiger, der refereres til.  
Samtlige indsigelser kan findes i deres fulde længe sidst i dokumentet.  

 
Hver indsigelse/bemærkning behandles under ovenstående emner efter følgende skabelon: Resumé 
af indsigelsen/bemærkningen i venstre spalte og vurderinger med konklusioner i højre spalte. 
 
Tekst markeret med rød angiver forslag til rettelser i lokalplan og evt. kommuneplantillæg 
afstedkommet af indsendte høringssvar.  
 
Umiddelbart efter skemaet med behandling af indsigelser findes administrationens forslag til mindre 
ændringer. Begrundelser er skrevet med sort. Ændringsforslag er markeret med rød. 

  
Efter byrådets behandling af sagen, vil indsigelsesnotatet ved offentliggørelsen af lokalplanen blive 
sendt til samtlige indsigere som svar på deres indsigelse. Ved at sende hele notatet får den enkelte 
indsiger et bredt kendskab til de øvrige indsigelser.  
 
 

Bemærk:  
I resuméet af indsigeres bemærkninger henvises til de §-numre der var gældende i det tidligere forslag. 
I administrationens bemærkninger henvises til de aktuelle §-numre.  
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Emne Resumé af indsigelse(r)/bemærkning(er) Administrative bemærkninger Konklusion 

A:  
Generelt om Egil 
Fishers Ferieby og 
Lokalplan 426 

Overordnet tilslutning til lokalplanen 
(1) Indsiger er enig i, at der bliver lavet en lokalplan, der 
værner om parker, linjer og akser og bevaringsværdige huse 
Egil Fischer har opført.  
(8A/8B) Indsiger er enig i og støtter op om tankegangen om at 
planen sætter normer for hvordan fremtidige sommerhuse skal 
se ud. 
(22) Indsiger finder det forståeligt, at der ønskes en plan, der 
kan forstærke og bevare Egil Fischers ferieby.  
(29) Indsiger anerkender, at der udarbejdes en lokalplan for 
udvikling og bevaring af Egil Fisker kulturarv og 
bevaringsværdige bygninger samt byggestil for om- til- og 
nybygning.  
 
Generelle bekymringer 
(5) Vigtigt at sikre forsat lokal opbakning til lokalplansprojektet 
for at undgå splittelse i lokalområdet. 
 
 
 
 
 
Overordnet modstand mod lokalplanen 
(25) Indsiger finder at lokalplanen er overflødig, da 
lokalplanområdet er revitaliseret og bygninger kan udpeges 
som bevaringsværdige uden en lokalplan. 
 
 
 
 
(22) Indsiger mener, at planen resulterer i fastfrysning i en 
tidslomme, der ikke medtænker de teknologiske fremskridt 
indenfor byggeriet og derfor er i modstrid med FNs 
verdensmål.   
 
 
 

 
Det glæder administrationen, at der overordnet set er 
tilslutning til planen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrationen er bevidst om, at en lokalplan af denne 
type kan virke kraftigt i et lokalmiljø og opfordrer de 
enkelte beboere til at udvise stor forståelse for hinanden 
uanset synspunkter. Samtidig opfordres 
grundejerforeningen til så vidt muligt at modvirke 
splittelse og evt. tage tiltag, der kan samle beboerne. 
 
 
Administrationen påpeger, at det er lokalplanens formål 
at sikre, det samlede kulturmiljø som et hele og ikke blot 
de enkelte bevaringsværdige bygninger og vurderer 
derfor, at planens indhold ikke kan erstattes af SAVE-
registreringer af enkelte ejendomme eller et 
enkeltstående revitaliseringsprojekt.  
 
Administrationen vurderer at planen balancerer fint 
imellem at sikre en videreførelse af den stedlige 
byggestil og muligheden for at gennemføre et fornuftigt, 
bæredygtigt byggeri, eks. er proportioneringen tilrettet 
så huse kan isoleres efter moderne standarter og der 
gives mulighed for solceller og varmepumper under en 
vis hensyntagen til deres fysiske fremtoning. Det 

 
Bemærkningerne 
værdsættes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærkningerne noteres.  
Evt. opfølgning overvejes. 
 
 
 
 
 
 
Bemærkningen giver ikke 
anledning til ændringer. 
 
 
 
 
 
Bemærkningen giver ikke 
anledning til ændringer. 
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(25) Indsiger mener, at planen for det eksisterende er for 
restriktiv og spørger til hvem skal sikre håndhævelsen af 
planen og hvorfra ressourcerne kommer.  
(24) Indsiger mener, at en så restriktiv plan åbner op for, at alle 
skal søge dispensationer. Indsiger spørger til hvor friheden og 
egen bestemmelsen over eget hus og byggegrund er. 
(29) Indsiger frygter, at lokalplanen vil medføre urimelige 
benspænd ifht. om- og nybygning, hvilket ikke er i Egil Fischers 
ånd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(25) Indsiger mener, at forslaget hverken er præcist eller 
entydigt formuleret og at der er uoverensstemmelser ml. 
redegørelse og bestemmelser. Indsiger refererer til NKO 
449/2008 der fastlægger at bestemmelserne i en lokalplan skal 
have hjemmel i planloven og være så præcist og entydigt 
formulerede, at det tydeligt for både dem, der har interesse i 
planen, og dem som skal administrere bestemmelserne, hvad 
der gælder. Indsiger foreslår at: Planen for det allerede 
udbyggede område og det område hvor der nybygges skilles 
ad.  
 

vurderes derfor, at planen ikke er i modstrid med FNs 
verdensmål.  
 
Administrationen vurderer, at Egil Fischers Ferieby har 
en helt særlig karakter og kulturarv og det er derfor 
lokalplanens formål at værne om denne for at bevare og 
videreføre områdets unikke herlighedsværdi.  
For at sikre et sammenhængende udtryk i Egil Fischers 
Ferieby kræver det, at der er en rød tråd og 
genkendelighed på tværs af de enkelte bebyggelser.  
Dette kan i sagens natur ikke gøres uden, at der 
opstilles restriktioner om eks. proportionering, 
materialevalg og farveskala. Det er administrationens 
vurdering, at en mindre restriktiv plan ikke ville yde den 
fornødne beskyttelse af Feriebyens kulturmiljø og 
dermed ikke ville leve op til sit eget formål.    
Det vurderes ligeledes at være fuldt i Egil Fischers ånd 
at tage vare på området, da han selv traf bestemmelse 
om at byggeri skulle godkendes af ham og af Danmarks 
Naturfredningsforening.  
Det er nu en opgave der påhviler administrationen i 
Syddjurs Kommune og specifikt er det 
byggesagsbehandlere og landzonemedarbejdere der 
skal administrere og håndhæve planen efter dens 
vedtagelse. Administrationen medgiver, at der i en 
overgangsperiode kan være et større behov for 
dispensationer end ellers, men at dette vil aftage i takt 
med at området tilpasses lokalplanen. 
 
Lokalplanen er blevet gennemarbejdet og revideret og 
administrationen vurderer, at den nu er mere tydelig, 
præcis og sammenhængende. Derudover foreslås det 
at der tilføjes en læsevejledning til lokalplanen, der 
gerne skulle gøre det nemmere at bruge planen.  
I forbindelse med behandlingen af det tidligere 
planforslag blev det politisk besluttet at delområde V 
skal inkluderes i lokalplanen for at sikre at området 
udvikler sig i tråd med resten af Feriebyen. 
 
 

 
 
 
Bemærkningerne giver 
ikke anledning til 
ændringer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærkningerne 
imødekommes delvist.  
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Vedr. Ensretning af byggestil / Ønske om mangfoldighed.  
(1) Indsiger mener, at det er vigtigt, at der stadig er plads til 
mangfoldighed 
(24) Indsiger spørger til hvor diversiteten og mangfoldigheden 
er blevet af? Indsiger nyder området for dets mangfoldighed af 
forskellige og charmerende sommerhuse og er imod, hvis de 
ensartede Egil Fischer hus skal kopieres til hele feriebyen.  
(29) Indsiger mener, at en ensartethed med så stram en 
byggestil er ikke i Egil Fischers ånd og at den stedlige 
byggestil ikke kun er kendetegnet ved gamle Egil Fischer huse, 
da mange af de sommerhuse der er tegnet af/godkendt af Egil 
Fisher ikke lever ikke op til lokalplanens restriktioner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedr. økonomiske konsekvenser 
(2) Indsiger mener at der ikke findes typehuse, der kan opføres 
inden for lokalplanens bestemmelser, hvilket vil medføre en 
øget omkostning på over 50% og vil give social slagside.  
(29) Indsiger mener, at der med lokalplanens krav om 1,5 
plans højde (delområde III er præget af huse i 1 plan), at 
overbygget terrasse skal integreres i huset samt 
begrænsningen af størrelse på træterrasse vil gøre det umuligt 
at der kan bygges et funktionalistisk sommerhus af et 
typehusfirma. Indsiger mener, at planen derfor vil medføre 
behov for arkitekttegnede huse, hvilket vil medføre en merpris 
på min. 50% og give en klar social slagside. 
(22) Indsiger mener, at de mange restriktioner implicit stiller 
krav om arkitekttegnede og dyre løsninger, hvilket kan holde 
især de unge købere væk. Dette medfører en risiko for, at 
interessen for området forsvinder og at området vil sygne hen. 
Indsiger finder at dette er i modstrid med lokalplanens formål 
om bevaring og udvikling.  
(24) Indsiger mener at lokalplansforslaget er alt for restriktivt 

 
Administrationen medgiver at lokalplanen i høj grad er 
baseret på en videreførelse og styrkelse af den stedlige 
stil i Feriebyen, hvilket i et vist omfang sker på 
bekostningen af den mangfoldighed, der også præger 
området. Med visse af de ændringer, der er foreslået i 
den reviderede lokalplan 426, er det administrationens 
vurdering, at der åbnes op for en højere grad af 
mangfoldighed. Eksempelvis kan der på grunde på 
under 800 m2 i delråde III nu etableres huse med en 
taghældning på ned til 25 grader, farvepaletten er 
udvidet og der er åbnet op for, at eksisterende 
bebyggelse i udstrakt grad kan videreføres med de 
vinduer og materialer, de oprindeligt er opført med.  
Administrationen vurderer ikke, at det er 
hensigtsmæssigt at åbne yderligere op for 
mangfoldighed i bygningsudtryk, da risikoen er, at det vil 
medføre at der opføres utilpassede huse, der på sigt vil 
kompromittere og udvande den karakteristiske Ferieby, 
som det er planens formål at sikre.  
 
 
Lokalplanens formål er at sikre den særlige karakter, 
der er kendetegnende for Egil Fischers Ferieby. 
Administrationen medgiver at Egil Fischers Ferieby ikke 
er kendetegnet ved den slags typehuse, der typisk ses 
opført i dag og at et typehus givetvis ville skulle 
tilpasses for at kunne overholde lokalplanens 
bestemmelser. Administrationen medgiver dog ikke at 
dette vil øge udgifterne med 50%, ej heller at det vil 
medføre en øget omkostning i det leje at opføre andre 
typer af bebyggelse end typehuse. Som grundejer kan 
man f.eks. vælge selvbyg eller afsøge andre lignende 
muligheder, der kan modsvare prisen på et typehus. 
Grundejerforeningen kunne også udarbejde/få 
udarbejdet deres eget katalog af Egil Fischer-typehuse, 
der kan opføres inden for området og derudover er der 
også mulighed for at modernisere en eksisterende 
bebyggelse og ad den vej sikre sig en tidssvarende 
bolig, der kan ikke er for bekostelig.  

 
Bemærkningerne 
imødekommes delvist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærkningerne giver 
ikke anledning til 
ændringer. 
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og at man kun vil kunne bygge arkitekttegnede huse. Indsiger 
mener at byggefirmaer og forskellige befolkningsgrupper skal 
have råd til at bygge/bo her.  
(8A/8B) Indsiger mener, at lokalplanen er så restriktiv og 
fordyrende, at man risikerer fraflytning og salg af 
ejendommene til rigmænd der udelukkende bruger husene 
som investeringsmulighed med den følgevirkning at idyllen og 
den hyggelige stemning vil forsvinde.  
 
(5) Indsiger mener, at det er vigtigt med mulighed for at udvikle 
detailhandel langs den kommercielle akse for at sikre livet i 
området. 
  
 
 
Øvrige betragtninger 
(5) Indsiger ønsker opstilling af stander med info om 
Nordmandshuset og dets betydning for Feriebyen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrationen vurderer, at denne mulighed foreligger, 
da der jf. § 3.8 må etableres enkeltstående 
udvalgsvarebutikker i erhvervsejendomme inden for 
delområde I. Der kan også på sigt etableres mindre 
udvalgsvarebutik i Byens hus.  
 
 
Administrationen vurderer at det kan være 
hensigtsmæssigt med infostandere uden for delområde 
IV og foreslår derfor at: § 7.31, der giver mulighed for 
opstilling af standere til information i delområde IV gøres 
generel, så der i hele området kan opstilles 
informationsstandere. 
Bemærk at byggesagsafdelingen skal ansøges om 
tilladelse til opstilling af specifikke standere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærkningerne giver 
ikke anledning til 
ændringer. 
 
 
 
 
Bemærkningen 
imødekommes. 
 
 
 
 
 
 

B:  
§ 1 Lokalplanens 
Formål 

(25) Indsiger mener at det bør indskrives i planens formål, at 
det er bygningernes udseende man vil fokusere på og at §1.2 
bør præcisere, at det kun er gældende for bevaringsværdige 
bygninger.  

Lokalplanen har fokus på at sikre det samlede 
kulturmiljø og ikke kun de bevaringsværdige bygninger.  
Det vil derfor være i modstrid med planens brede sigte 
at ændre i formålsparagraffen  

Bemærkningen 
imødekommes ikke.  

C:  
§ 3 Områdets 
anvendelse 
 

(20) Indsiger mener, at sommerhuse skal være omfattet af 
lokalplanen og påpeger at bestemmelserne omhandler 
boligbebyggelse og erhverv og at sommerhuse dermed ikke 
dækkes. (Eks. § 6.2 og § 7.23.)  
(25) Indsiger mener, at planen skal tilrettes så den tager 
hensyn til den megen helårsbeboelse der i området og som 
slet ikke er tænkt nok ind i planen. Indsiger påpeger, at der 
intet er indarbejdet i planen vedr. helårsbeboelse i delområde 
II. 
 
 

Et af de få områder, hvor planen skelner imellem 
sommerhuse og helårsbeboelse er 
anvendelsesbestemmelserne, hvor der henvises til 
sommerhusbebyggelse og blandet bolig- og erhverv. I 
øvrigt sidestiller lokalplanen generelt alle 
beboelsesejendomme, uanset om der er tale om 
sommerhuse eller helårshuse. Det betyder, at der er 
bestemmelser for sommerhuse såvel som for 
helårsbeboelse i delområde II  
Administrationen medgiver at dette kan virke uklart og 
foreslår, at der tilføjes et afsnit til redegørelsen der: 

Bemærkningen 
imødekommes delvist. 
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(25) Indsiger mener, at lokalplanen fejlagtigt beskriver, at der 
er en del mindre helårsbeboelser, men at det nærmere er 
50/50. Indsiger mener, at dette bør undersøges og at det bør 
beskrives, hvordan man tænker udviklingen fremadrettet – som 
primært helårs eller sommerhusbeboelse 
 
 
 
 
 
(25) Indsiger spørger til, hvad der menes med ”I private boliger 
indenfor lokalplanområdet” i §3.5 om liberalt erhverv i boliger,  
hvilket område inden for kortbilag 2 der refereres til og om man 
må også må drive erhverv i sommerhuse. Indsiger spørger 
også om §3.5 og §3.6 ikke hører sammen? 
 
 
 
 
 
(4) Indsiger finder det problematisk at der i private boliger kun 
må der drives liberalt erhverv uden ansatte, da det er 
uhensigtsmæssigt at eks. et landbrug ikke må have ansatte.  
Forslag: Landbrugsejendomme med landsbrugspligt undtages 
denne bestemmelse.  
 
Nordmandshuset + Ladebygning 
(5) Indsiger ønsker, at Nordmandsvej 13 (1ii), Femmøller 
Strand, 8400 Ebeltoft overflyttes til delområde I. Huset er af 
stor vigtighed for fortællingen om Egil Fischer og Feriebyen. 
Det ønskes at mulighed for at etablere erhverv fastholdes.  
(6) Indsiger ønsker, at den gamle ladebygning på 
Nordmandsvej 13A (1kæ), 8400 Ebeltoft overflyttes til 
delområde I for at sikre evt. fremtidig erhvervsmæssig brug. 
 
 

Præciserer at sommerhuse og helårsbeboelse langt 
henad vejen er underlaget de samme bestemmelser og 
går under fællesbetegnelsen bolig eller beboelse.  
 
I planen sondres generelt ikke ml. bestemmelser for 
sommerhuse og helårsbeboelse. Af kortbilag 2 fremgår 
det hvilke områder der er udlagt til sommerhuszone og 
hvilke der er til helårsbeboelse (blandet bolig og 
erhverv). Administrationen ser derfor ikke et behov for at 
undersøge dette nærmere, men foreslår at 
redegørelsen rettes til så den: Afspejler den mere 
ligelige fordeling mellem sommerhuse og 
helårsbeboelse i området. 
 
Administrationen medgiver at ”I private boliger…” er en 
uklar formulering, da der ikke må drives erhverv i 
sommerhuse. Administrationen foreslår at ”i private 
boliger” ændres til ”i helårsbeboelser”. 
Der refereres til hele lokalplanområdet. Dette vurderes 
at fremgå af bestemmelsen.   
§3.5 og §3.6 er ikke den samme, da §3.6 ikke angiver 
de samme begrænsninger for erhvervsejendomme som 
§3.5 angiver for helårsbeboelse. (Nu §3.6 og §3.7) 
 
Administrationen medgiver at bestemmelsen kan være 
uforholdsmæssigt snæver. Da hensigten med 
bestemmelsen er at undgå unødig mange transporter til 
private boliger forslås flg. tilføjelse:  
Virksomheden ikke har ansatte, der har deres gang på 
adressen.  
 
Ejendommene er placeret i delområde III og grænser op 
til delområde I. Administrationen vurderer, at det vil 
kunne styrke fortællingen om Feriebyen at overflytte 
ejendommene til delområde I og dermed sikre at 
ejendommene kan bruges i erhvervsmæssig 
sammenhæng. Denne ændring har været i fornyet 
høring hos berørte naboer, men der indkom ingen 
indsigelser. Administrationen foreslår at:  

 
 
 
 
Bemærkningen 
efterkommes ikke, men 
giver anledning til mindre 
ændring.  
 
 
 
 
 
 
Bemærkningen giver 
anledning til mindre 
ændring. 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærkningen 
imødekommes delvist.  
 
 
 
 
 
Bemærkningen 
imødekommes. 
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Bebyggelse på Under Halden 
(25) Ønsker at ejendommene beliggende på Under Halden 
1,3,5,7 samt det gamle cementstøberi overflyttes til delområde 
III, da disse huse er helårsbeboelse, ikke er opført i Egil 
Fischer stil og er opført før overdragelsen af området til Dråby 
Kommune i 1957. Indsiger mener at der udelukkende bør 
fokuseres på akserne og her er under Halden ikke nævnt.  
 
(25) ønsker at alle huse på Under Halden 1,3,5 og 7 indtegnes 
som blandet bolig og erhverv. Alle er helårsboliger og skal 
kunne benyttes sådan.  
 
 
 
 
 
 
 

Delområderne tilrettes  
 
Ejendommene beliggende på Under Halden opleves 
som en væsentlig del af den bebyggelse, der afgrænser 
akserne og markerer stadion-rummet. Det vurderes 
derfor, at ejendommene bør fastholdes i delområde II. 
 
 
 
De dele af området, der ligger i sommerhuszone 
fastholdes i sommerhuszone, da det er en erklæret 
hensigt i kommuneplanen at udvide og udvikle 
sommerhusområder. Ejendommene på under Halden 1, 
3 og 5 er dog registreret som helårsbeboelse og kan 
fortsat anvendes som sådan. Da Under Halden 5 ikke 
var inkluderet i den oprindelige sommerhuszone får den 
med kommuneplantillæg 01 status af blandet bolig og 
erhverv og kan derfor ikke overføres til sommerhus. 
Under Halden 7 er registreret som sommerhus. 

 
 
Bemærkningen 
imødekommes ikke. 
 
 
 
 
 
Bemærkningen 
imødekommes ikke 
 
 
 
 

D: 
§4 Udstykning  

(7) Indsiger påpeger, at der er matrikler i dag, der er 
større/mindre end udlagt på Egil Fischers plan, jf. kortet på 
lokalplanens s. 11. Da formålet med planen er at bevare Egil 
Fischers Ferieby stilles flg. forslag: Til §4.1 tilføjes: Undtaget er 
også udstykning eller evt. sammatrikkulering som er i 
overensstemmelse med Egil Fischers oprindelige plan for 
området, jf kort s. 11 i lokalplanen.  
 
(25) Området var oprindeligt et feriested. I dag er der mange 
helårsbeboere, der vil have større hus, end det var tænkt i 
Fischer tiden. Fischers ånd var grundstørrelser på min. 
1400m2 og dette er slet ikke tænkt ind i planen.  
 
 
 
 
 
 
(26) + (28) Indsigere finder det stærkt kritisabelt at lokalplanen 
tillader mulighed for udstykning i landzone inden for 
kystnærhedszonen på mat. 1k (Egils Have) og mat. 1ea 

Da det er lokalplanens formål at sikre strukturen fra Egil 
Fischers byplan, medgiver administrationen, at matrikler 
skal kunne tilbageføres, så de følger den oprindelige 
plan såfremt dette ønskes af alle berørte parter. 
Administrationen foreslår at: 
§ 4.1 tilrettes i overensstemmelse med forslag.    
 
 
Der er, efter administrationens vurdering, mange grunde 
der er langt mindre end 1400m2 på den historiske Egil 
Fischer plan fra 1942 jf. kort s. 11 i lokalplanen. Dette 
vurderes at være medvirkende til områdets karakter af 
Ferieby og ikke decideret sommerhusområde. 
Lokalplanen forhindrer dog ikke evt. sammatrikulering af 
mindre matrikler, såfremt dette skulle ønskes for at opnå 
en større grund, så længe dette er i overensstemmelse 
med den oprindelig plan, se ovenfor.  
 
Administrationen påpeger at udstykningsmuligheden er 
fjernet for mat. 1ea og at efterfølgende svar derfor 

Bemærkningen 
imødekommes. 
 
 
 
 
 
 
Bemærkningen giver ikke 
anledning til ændringer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærkningen giver 
anledning til ændring i 
redegørelsen. 
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(Nørrehald). Dette er i konflikt med Planlovens § 5a (zonen 
skal søges friholdt fra bebyggelse og anlæg, der ikke er 
afhængig af kystnærhed) og 5b (der stiller krav om særlig 
planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær 
lokalisering). Indsiger påpeger at denne mulighed ikke forelå i 
det tidligere forslag og at de i redegørelsen fremførte 
begrundelser, ikke vurderes at leve op til planlovens krav.  
(26) Påpeger endvidere, at det ikke fremgår af 
lokalplanforslaget at alternative placeringsmuligheder har 
været afsøgt udenfor kystnærhedszonen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

udelukkende drejer som om udstykning af Egils Have på 
mat 1k.  
Administrationen medgiver ikke, at der ikke er belæg for 
at udlægge bebyggelsen i Egils have inden for 
kystnærhedszonen, men foreslår at:  
Begrundelsen for udlægning af bebyggelse i 
kystnærhedszonen skærpes yderligere til:   
Arealet, hvor delområde V udlægges, har tidligere 
rummet den nu saneringsmodne gårdbebyggelse 
Parcelgården, hvorfor det er naturligt, at arealet også 
fremover fremstår som en bebygget del af Feriebyen. 
Dette understøttes af tegningerne på lokalplanens s. 11, 
hvoraf det fremgår at arealet var bebygget allerede i Egil 
Fischers tidligste planer for området. 
Den nye bebyggelse vil tillige spille sammen med og 
være en naturlig forlængelse af det eksisterende 
bebyggede miljø. Det anses som særdeles 
hensigtsmæssigt og en styrkelse af strukturen i 
Feriebyen at få skabt smuk afslutning på den 
eksisterende bebyggelse og samtidig en god ankomst 
fra Femmøller, således at overgangen fra åbent land til 
bebygget Ferieby fremstår tydelig. Samtidig forstærker 
udstykning af Delområde V den kommercielle akse og 
Egils Have, der afslutter området mod vest kommer til at 
danne modvægt til Molskroen, der afslutter området 
mod øst.    
Bebyggelsen vil derfor medvirke til at afrunde den 
overordnende helstøbte bebyggelsesplan og det er 
derfor nødvendigt, at bebyggelsen placeres indenfor 
kystnærhedszonen, da en alternativ placering ikke ville 
medføre samme styrkelse og afrunding af Feriebyens 
bebyggede miljø.   
Det konkluderes at kystlandskabet ikke berøres 
væsentligt med udstykningen af Egils Have, da den nye 
bebyggelse udelukkende udlægges på allerede 
udbyggede arealer i forlængelse af allerede 
eksisterende bebyggelse. Endvidere er bebyggelsen af 
meget begrænset omgang og beliggende så den ikke er 
synlig fra kysten.   
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(28) Indsiger kritiserer argumentet om, at de foreslåede 
udstykninger er med til at forstærke den kommercielle akse og 
skabe en stærk overgang til det åbne land. Indsiger påpeger, 
at de foreslåede udstykninger er helårsboliger og ikke 
ferieboliger, at der, hvor de er placeret, er påtænkt en åben 
grøn pilespidsindgang til feriebyen samt at der ikke historisk er 
tale om en kommerciel akse, men kun et center omkring 
Molskroen, hvilket understreges af eksisterende 
butikker/restauranter. Indsiger mener derfor at det foreslåede 
er i direkte modstrid med Egil Fischers tanker og planer.  

Det er administrationens vurdering at den kommercielle 
akse fremgår klart af det historiske tegningsmateriale 
over området, men medgiver at aksens tyngdepunkt 
ligger mod øst ved Molskroen. Administrationen 
fastholder sin vurdering af at aksen og dens 
tyngdepunkt ved Molskroen ikke udfordres af, men 
understreges af udlægningen af Egils Have. 
Endvidere påpeger administrationen at udstykningen er 
planlagt på det areal, hvor parcelgården ligger, og hvor 
der allerede på Egil Fischers plan fra 1935 er indtegnet 
bebyggelse, se lokalplanen s. 11. og kan derfor ikke 
medgive, at arealet eller bør udlægges som grøn 
pilespids. 
Administrationen medgiver, at der er tale om helårshuse 
og ikke ferieboliger. Dette skyldes, at der ikke kan 
udlægges sommerhuse udenfor sommerhuszonen og 
da sommerhuse og helårshuse generelt er underlagt de 
samme bestemmelser i lokalplanen, finder 
administrationen ikke dette forhold problematisk.  

Bemærkningen giver ikke 
anledning til ændringer. 

E: 
§ 5 Veje, Stier og 
Parkering 

(7) Indsiger foreslår at ændre afsnittet om at lyskilder skal 
være nedadvendte og afskærmede, til at tillade opstilling af 
lygtepæle af gammeldags karakter som vil passe ind i den 
stedlige stil og at begrænsning af typen af lyskilde evt. 
erstattes af krav om bevægelsessensor og begrænsning af 
lysmængde (lumen) for at sikre minimal lysforurening, uden at 
gøre det svært/utrygt at bevæge sig rundt efter mørkets 
frembrud. Indsiger har vedlagt eksempler på passende 
lygtepæle, i høringssvarets bilag 3.  
 
(25) Indsiger mener ikke, at der kan planlægges for ens 
vejbelægning i hele området, når der er forskellige vejlaug. 
Indsiger mener ikke at grundejerforeningen ønsker ikke at 
påtage sig den opgave og spørger til hvem, der håndhæver. 
 
 
 
 
 

Administrationen medgiver at lyskilder med et mere 
gammeldags udtryk vil kunne passe fint ind i området og 
foreslår der flg. tilføjelser til § 5.13:  
Lyskilder skal være afskærmede og nedadvendte eller 
der kan anvendes lampeformater med et historisk tilsnit 
og en synlig lyskilde på maks. 500 lumen. Se eksempel 
på Bilag 7.  
 
 
 
Administrationen medgiver at dette kan være 
problematisk at administrere for et allerede udlagt 
område og vurderer at kravet om, at belægningen skal 
fremstå i lyse nuancer vil være tilstrækkelig til at der 
stadig opleves en samhørighed i området, selvom om 
ikke alle belægninger er den sammen. Det foreslås 
derfor at flg. bemærkning slettes fra § 5.2: Belægning af 
kørebanen skal være den samme for alle interne veje. 
Det er teknisk forvaltning i Syddjurs Kommune, der skal 
sikre at planen overholdes.  
 

Bemærkningen 
imødekommes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærkningen 
imødekommes 
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(25) Indsiger mener, at planen skal beskrive og løse det øgede 
pres og den megen trafik til mindebusten, som 
revitaliseringsprojektet har medført.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(25) Indsiger mener, at indkørsel til Egil Fischer vej fra 
rundkørsel og hen til aksens nordligste punkt skal være 
asfalteret og vedligeholdes af Syddjurs Kommune af hensyn til 
nationalparkens busture til Egil Fischers buste. 
 
(1) Indsiger finder det betænkeligt, at der planlægges for 
rundvisninger. 

Planen udlægger ikke nyt areal til veje eller parkering og 
det vurderes ikke ønskværdigt at ændre områdets 
karakter ved at tilføre området yderligere veje eller 
parkeringsarealer. (bortset fra i Egil Have).  
Det er administrationens vurdering, at der i området 
findes store og lettilgængelige parkeringsarealer. 
Turister/busser kan evt. henstilles til at parkere på disse 
arealer fremfor at køre ind i området. 
Grundejerforeningen kan rette henvendelse til Syddjurs 
Kommunens afdeling for Mobilitet om mulighed for 
skiltning, der understøtter dette.    
 
Denne del af vejen er allerede asfalteret. Kommunen 
varetager en del af vedligeholdet og lokalplanen ændrer 
i øvrigt ikke ved vedligeholdelsespligten. 
 
 
Lokalplanen planlægger ikke for rundvisninger, men 
tager højde for, at området har en vis offentlig interesse. 

Bemærkningen giver ikke 
anledning til ændringer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærkningen giver ikke 
anledning til ændringer 
 
 
 
Bemærkningen giver ikke 
anledning til ændringer 

F:  
§6 Bebyggelsens 
omfang og 
placering  

 

Forbehold mod begrænsning af omfanget af den enkelte 
bebyggelse 
 
(1) Indsiger finder det betænkeligt, at reglerne er så snævre for 
bebyggelsesprocent, at der ikke kan bygges garage eller 
overdækket terrasse. 
 
(10) Indsiger mener, at man bør tillade min. 60 m2 sekundær 
bebyggelse i delområde I, ligesom det er tilladt i delområde II. 
Og ikke som nu, at sekundær bebyggelse er begrænset til 25% 
af den primære bebyggelses størrelse. 
(23) Gør indsigelse imod at kun kan bygges sekundær 
bebyggelse på 25% af etagearealet af hovedhuset i delområde 
I. Indsiger mener, at man bliver straffet for at have et lille hus, 
hvis man ikke kan bygge en garage/carport + skur.  
 
(27) Indsiger påpeger at der iflg. § 6.1 er en begrænsning af en 
bygnings fodaftryk på 150m2, hvilket medfører, at det ikke vil 
være muligt at udnytte fra 76-88m2 af tagetagen. 
Se bilag i hørringsvar for udregning. Indsiger mener at det er 
uforståeligt, at der ikke er en logisk sammenhæng mellem det 

 
 
 
Der kan generelt bygges op til 50m2 sekundær 
bebyggelse hvilket er normen jf. bygningsreglementet. 
(dette gøres også muligt i delområde I, se nedenfor).  
 
Administrationen medgiver, at det ikke er 
hensigtsmæssigt at være nødt til at udvide primær 
bebyggelse for at kunne udføre sekundær bebyggelse. 
Det foreslås derfor at flg. tilføjes til § 6.3: 
- Dog tillades der altid op til 50m2 sekundær bebyggelse 
uanset etagearealet af den primære bebyggelse.   
 
 
 
Administrationen medgiver, at det er omfanget af det 
samlede volumen, der bør reguleres med lokalplanen, 
derfor foreslås begrænsningen på 180 m2 fjernet for 
delområde II og III, således at det er den primære 
bebyggelses maksimale bebyggede areal på 

 
 
 
Bemærkningen giver ikke 
anledning til ændringer. 
 
 
Bemærkningen 
imødekommes delvist.  
 
 
 
 
 
 
 
Bemærkningen 
imødekommes 
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bebyggede areal og etageareal. Bygningsvolumenet vil være 
det samme uden at tagarealet kan udnyttes. Hvis ønsket er en 
reduceret bygningsstørrelse, skal det bebyggede areal 
reduceres. For at styrke intention i lokalplan bør det brugbare 
areal i tagetagen forøges for at give incitament til tage med høj 
rejsning og kviste (ikke ovenlys) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(19) Indsiger mener at bebyggelsesprocenten for sommerhuse 
bør sættes til 30% i 6.2 

henholdsvis 120 m2 (for grunde under 800m2) og 
150m2 (for grunde over 800 m2) sammen med 
bestemmelserne om maks. 1,5 etage og symmetrisk 
saddeltag, der regulerer bebyggelsens omfang. Dette 
bør endvidere give det ønskede incitament til tage med 
høj rejsning og kviste.  
Det foreslås også, at der tilføjes en note, der forklarer at 
det bebyggede areal er bygningens fodaftryk på jorden.  
 
Med introduktionen af fodaftrykket som den regulerende 
faktor opstår et behov for at regulere kælder, da denne 
ellers kan udlægges på hele grundens areal og i 
uendelig dybde, derfor foreslås tilføjelsen af flg. 
bestemmelser: 
§ 6.13: Kælder må udelukkende opføres under areal 
udlagt til primær bebyggelse 
§ 6.14: Kælder må maksimalt etableres i ét plan. 
 
For at sikre at bebyggelsen tilpasses landskabet og 
kældre ikke kommer til at fremstå med en fuld ekstra 
facade og dermed et hus på 2,5 etage, hvis de 
anlægges på skrånende grunde, foreslås det tillige 
tilføjet at:  
§ 6.12: Kælder må ikke etableres mere end 0,8 m. over 
naturligt terræn. 
 
Med introduktionen af fodaftrykket som den regulerende 
faktor opstår der tillige en mulighed for at etablere 
uendeligt meget kvistareal og for at sikre at kvistenes 
størrelse fortsat vil stå i relation til tagets dimensioner 
foreslås flg. tilføjelser: 
§ 8.30: Kviste og tagvinduer må ikke være højere end 
30 % af tagfladen, regnet fra facadens skæring med 
overkant tag til tagryggen. 
§ 8.31: Den enkelte kvist/det enkelte tagvindue må 
maksimalt have en bredde på 30% af længden af den 
tagflade, den/det placeres i. 
 
Administrationen påpeger at §6.2 omhandler delområde 
1, der er udlagt til blandet bolig og erhvervsområde og 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærkningen giver ikke 
anledning til ændringer.  
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Forbehold mod krav om saddeltage med høj rejsning 
(1) Indsiger finder det tosset, at der skal bygges i 1,5 etage, 
hvis denne ikke ønskes udnyttet. 
(2) Indsiger mener, at krav om bebyggelse i 1,5 plan alle 
steder er for restriktiv. Det vil give gener i form af skygge og 
indkig, endvidere har Egil Fischer selv godkendt andre typer. 
(24) Indsiger mener, at det er et kæmpe bedrag, at planen 
udelukkende kører på de såkaldte længehuse med høj 
tagrejsning, da disse huse er i mindretal i feriebyen. Indsiger 
påpeger at der er store områder, især i delområde 3, hvor 
disse vil virke fremmede, da der her ligger mange små, fine 
huse, der overholder Egil Fischers kriterier og er bygget i hans 
levetid. Indsiger mener at det vil være skæmmende at tvinge 
høje hus ind her.  
(28) Indsiger undrer sig over bygningsreglementet for 
sommerhuse tilsidesættes ved at tillade 1,5 etager og en højde 
på 7,5 meter mod 1 etage og 5 meter i delområde III når det 
beskrives som beliggende i baggrunden. Indsiger mener at 
sommerhusområderne i forvejen er presset med fordoblet 
bebyggelsesprocent og at de yderligere 50% vil ændre 
feriebyens udtryk radikalt og skabe betydelige indkigsgener.  
Indsiger fraråder derfor dette på det kraftigste.  
(29) Indsiger mener, at kravet om at bygge i 1,5 plan vil 
medføre tætpakkede områder de steder hvor der ligger små 
matrikler, eks. trekanten ml. Vestervangen, Gyvelvang og 
Parkvej, hvilket vil give meget lidt lys, skabe indkigsgener og 
begrænse udsigten. 
 
Facadehøjder + sokkel 
(17) Indsiger mener at det er meget lavt at facadehøjden er 
begrænset til 3,0 m, da moderne tage er meget tykke og skal 
kunne sikres mod vandindtrængning ved at bygge med høj 
sokkel, hvilket også bør tillades. Indsiger mener at den lave 
facadehøjde strider imod intentionen om energioptimerede og 
tidssvarende huse, da løsninger vil kræve stærkt fordyrende 
specialkonstruktioner og specialmaterialer, der medfører 

ikke sommerhuse. Bestemmelsen beskæftiger sig derfor 
ikke med bebyggelsesprocenter for sommerhuse, da det 
ikke er relevant inden for delområdet.  
 
 
Administrationen påpeger, at længehuset er et 
afgørende stiltræk i området og udgør én af 
grundstenene i planen og vurderer derfor at krav om 
symmetrisk saddeltag med høj rejsning bør fastholdes i 
størstedelen af området og i særdeleshed i de områder, 
der afgrænser akserne og de centrale veje. 
Administrationen medgiver dog, at det kan medføre 
visse gener i fht skygge, indkig og uhensigtsmæssig 
fortætning, hvis krav om huse i 1,5 plan gennemføres 
inden for hele lokalplanområdet, i særdeleshed på 
meget små grunde.  Administrationen foreslår derfor 
denne lempelse til § 6.6:  
- Dog kan bebyggelse i delområde III på matrikler med 
en grundstørrelse på under 800 m2, der ikke ligger ud 
mod Hovedgaden eller Fuglsøvej forsynes med et 
symmetrisk saddeltag med en hældning på mellem 25 
og 60 grader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facadehøjden er allerede øget med 0,25 m fra 2,75 m. i 
det tidligere lokalplanforslag. De 3m. matcher 
bygningsreglementets bestemmelse vedr. sommerhuse 
om at minimum én langsides ydervæg maksimalt må 
være 3,0 m høj. Facadehøjden regnes fra facadens 
skæring med overkant tag og forhindrer derfor ikke, at 
der bygges med tagudhæng. Begrænsningen vurderes 

 
 
 
 
 
Bemærkningerne 
imødekommes delvist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærkningen 
imødekommes ikke, men  
giver anledning til en 
mindre ændring.  
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forøget risiko for bygningsfejl. Indsiger påpeger at det også kan 
løses ved at bygge uden tagudhæng, men at det vil kræve 
ekstra vedligehold hvilket ikke er i overensstemmelse med FNs 
verdensmål. Indsiger mener derfor, at makshøjden bør øges til 
4 meter, hvilket også bør være gældende for tilbygninger. 
 
 
 
 
 
Bygningsdybde 
(17) Indsiger mener, at husdybden bør øges fra 8 m. til 9 m. for 
at sikre, at der kan bygges miljøvenlige, funktionelle og 
tidssvarende huse, uden en smal indvendig dybde.  
 
 
 
Skorstenshøjder 
(19) Indsiger mener at bestemmelsen om at skorstene 
maksimalt må have en højde på 1m over tag skal ændres så 
det bliver i henhold til gældende brændeovnsbekendtgørelse 
BEK nr. 49 af 16/01/2018 kap 4. ”højden af aftrækssystem” 
herunder 3) for så vidt angår taghældninger over 20 grader, 
hvor aftrækket skal udmunde mindst 40 centimeter over 
tagrygningen eller have en horisontal afstand til tagfladen på 
min. 2 meter og 30 centimeter. Indsiger påpeger at dette ikke 
er ikke muligt med de påkrævede taghældninger. Indsiger 
påpeger at dette punkt er meget vigtigt, da højden er 
afgørende for at sikre effektiv forbrænding og dermed mindre 
forurening og også vil bidrage til at sikre bygninger og 
menneskeliv. Indsiger foreslår derfor, at skorstene må 
overstige bygningshøjden på 7,5 m. med 1.0m. 

derfor at være fuldt i tråd med moderne 
byggestandarder og ikke kræve specialløsninger.  
Der findes dog ingen bestemmelser, der begrænser 
sokkelhøjden og derfor foreslå administrationen at flg. 
bestemmelse tilføjes til planen:  
§ 7.9 Synlig sokkel mere end 0,3 m. fra terræn skal 
fremstå med samme beklædning og 
overfladebehandling som den øvrige facade eller 
fremstå i kampesten. Anvendes kampesten skal de 
føres helt til terræn. 
 
Bygningsdybden er allerede øget med 1.0m fra 7.0m. i 
det tidligere lokalplansforslag. De 8m. vurderes at give 
mulighed for en fin og tidssvarende rumdybde, samtidig 
med at bebyggelsen proportioneres i overensstemmelse 
med omgivelserne.  
 
 
Administrationen påpeger at indsigers ønske er i 
overensstemmelse med lokalplanen, der i flg. § 6.4 
giver mulighed for at: Skorstene, antenner, 
ventilationsafkast og lignende kan have en større højde, 
dog maks. 1,0 m over tag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærkningen 
imødekommes ikke. 
 
 
 
 
 
Bemærkningen giver ikke 
anledning til ændringer. 

G:  
§ 7 Bebyggelsens 
udformning og 
fremtræden  

Forbehold mod bestemmelser for udvidelser/ tilbygning til 
eksisterende bebyggelse. 
- Typer af tilbygning. 
(8A/8B) Gør indsigelse mod at tilbygninger SKAL udføres som 
bygningsfremspring, der skal placeres og proportioneres på en 
bestemt måde. (tænkt i relation til ”bindingsværkshusets” 
formfaktor). Mange grunde i området har ikke en grundform 
hvor, det ikke er naturligt at bygge til som bygningsfremspring 

 
 
 
Administrationen oplyser at udover bygningsfremspring 
kan tilbygninger udføres på nedenstående måder:  
1) Som direkte tilkoblet tilbygning på maks. 16m2 (nu 
maks. 20 % af hovedhusets fodaftryk) 
2) Som større tilbygning med koblingsled. 

 
 
 
Bemærkningerne 
imødekommes delvist.  
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og en sådan tilbygning vil være meget ressourcekrævende. 
(8A/8B) Indsiger finder det ikke rimeligt, at det skal laves som 
selvstændig tilbygning, hvis man vil bygge mere end 14m2 til.  
eller hvis en tilbygning ikke kan underordne sig hovedhuset.  
(18) Indsiger finder det problematisk at større tilbygninger skal 
laves som separate bygningskroppe, da ikke alle matrikler er 
egnede hertil og det kræver øget overfladeareal, hvilket ikke er 
bæredygtigt. Indsiger foreslår, at det muliggøres at forlænge 
det eksisterende hus og at kravet om indryk ml. eksisterende 
og ny bygningsmasse fjernes.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Som fritliggende anneks 
4) Som bygningsfremspring 
 
Administrationen medgiver, at der tillige bør være 
mulighed for at forlænge et eksisterende hus og forslår 
derfor flg. tilføjelse: 
§ 6.17: Et eksisterende hus kan forlænges i 
længderetningen såfremt: 
- Facader og tagflader videreføres så sømløst som 
muligt fra det eksisterende hus til den forlængede del af 
huset.  
- Materialer, farver og overfladebehandlinger fra facader 
og tag på det eksisterende hus videreføres på den 
forlængede del af huset.  
- Fagdeling og vinduesrytme fra det eksisterende hus 
videreføres på den forlængede del af facaden.  
En forlængelse af et eksisterende hus er ikke underlagt 
krav om at skulle underordne sig hovedhuset eller 
indrykkes fra den eksisterende facade.   
 
Administrationen fastholder dog, at de øvrige 
tilbygningsmuligheder skal underordne sig hovedhuset, 
for at sikre et vist hierarki imellem bygningskroppene. 
Det foreslås dog at: Der tilføjes en note der uddyber 
muligheder for at en tilbygning underordner sig ikke kun 
i fht højde, men også eks. placering, materialevalg, 
detaljering, mm. 
 
For at sikre et bedre overblik foreslås det tillige:  
- At der tilføjes et diagram over de forskellige 
tilbygningsmuligheder. 
- At bestemmelser omkring tilbygningsmuligheder 
samles i § 6.  
- At der tilføjes en selvstændig bestemmelse omkring 
fritliggende annekser: 
§ 6.18: Der kan til eksisterende bebyggelse opføres 
fritliggende annekser, så længe disse underordner og 
tilpasser sig hovedhuset. Fritliggende annekser er 
underlagt bestemmelserne i §6 og §7. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 

 

- Omfang af tilbygning 
(2) Indsiger mener, at en tilbygning på max. 16 m2 er for lavt 
og bør hæves. 
(8A/8B) Indsiger finder det urimeligt at ejere af eksisterende 
huse ikke kan lave tilbygninger, der er mere end 14m2, da er 
kan være ønske om tilbygninger på 40-50 m2. 
(18) Indsiger foreslår at begrænsningen på 16m2 for 
tilbygninger fjernes.  
(29) 16m2 tilbygning er alt for lidt, til eks. udestue.  
 
 
 
 
 
(18) Indsiger foreslår at den maksimale taghøjde på 3,5m./5 m. 
fjernes for tilbygninger, da det vigtigste er, at helhedsindtrykket 
er æstetisk. Indsiger påpeger, at det ikke er muligt at have en 
realistisk facadehøjde med en taghøjde på 3,5 m. da det er 
vanskeligt at holde tagtykkelsen på under 0,5 m. uden 
fordyrende specialløsninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Administrationen medgiver at 16m2 ikke nødvendigvis 
svarer til behovet alle steder. Bestemmelsen er lavet for 
at sikre en tilpasningen af tilbygningens størrelse til det 
hovedhus, hvorpå der bygges til og for at understøtte 
den intention i videst mulige omfang forslår 
administrationen flg. ændring af § 6.15 om tilbygninger i 
direkte forbindelse med eksisterende hus: 
- den maksimalt må være 16m2.   
- den maksimalt må udgøre 20 % af hovedhusets 
bebyggede areal, dvs. bygningens fodaftryk.  
Dog kan der tilbygges op til 16 m2 til huse på under 80 
m2. 
 
Administrationen medgiver, at hensigten med 
bestemmelse om taghøjde er at sikre et afstemt 
helhedsindtryk og vurderer at dette kan afstemmes 
bedrer med de tagformer, der anvendes til tilbygningen. 
Administrationen vurderer dog, at det ikke er 
hensigtsmæssigt blot at fjerne bestemmelsen og 
foreslår i stedet flg. justeringer af § 6.15 om tilbygninger 
i direkte forbindelse med det eksisterende hus: 
 
- For saddeltage gælder, at de skal være symmetriske 
og udføres med samme hældning som hovedhuset, 
samt at taghøjden maksimalt må være 2 tagsten under 
hovedhusets tagryg og facadehøjden skal være 0,2 m 
under hovedhusets facadehøjde. Saddeltage skal 
udføres i overensstemmelse med 
materialebestemmelsen i § 7.24. 
 
- For flade tage gælder, at de maksimalt må have en 
taghøjde der er 0,2 m under hovedhusets facadehøjde, 
dog med en maksimal højde på 3,5 m. Flade tage skal 
udføres i overensstemmelse med 
materialebestemmelsen i § 7.24.  
 
- For tage med ensidig taghældning gælder, at de skal 
udføres som en forlængelse af og følge hældningen på 

 
Bemærkningerne 
imødekommes. 
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- Tilbygningers fremtræden 
(8A/8B) Indsiger protesterer imod at lokalplanen udelukkende 
tager afsæt i bygning af nyt ”bindingsværkshus” eller tilbygning 
til ”bindingsværkshus” defineret ved en formfaktor (længehus 
med symmetrisk saddeltag og høj tagrejsning). Indsiger mener, 
at lokalplanen bør laves om, så den ikke begrænser 
formfaktoren for de eksisterende sommerhuse i forbindelse 
med udvidelser og tilbygninger.  
Indsigers argumenter er: 
- Restriktionerne bidrager ikke til en harmonisk udvikling af 
området, eks. tvinges moderne huse til at fremstå gamle og 
klodsede ved ombygning/tilbygning.  
- Det er udskiftningen af udtjente sommerhuse, der på sigt vil 
sikre at ”bindingsværkshuset” bliver den fremtrædende 
formfaktor. Lige nu kommer ejere af eksisterende huse i 
klemme i et langsigtet ensretningsprojekt.   
- Ensretningen er i ikke Egil Fishers ånd og han har selv 
godkendt opførslen af de mange forskellige sommerhustyper.  
- Det vil gøre planen nemmere at forstå og at administrere.  
(25) Indsiger mener, at der kun ved opførsel af ny bebyggelse, 
bør stilles krav om bebyggelse i Egil Fischer stil og altså ikke 
ved vedligehold af eksisterende byggeri. Indsiger påpeger at et 
hus uden sokkel eksempelvis ikke kan bære et tegltag.  
 
 
(18) Indsiger mener, at der er for mange restriktive krav til 
tilbygninger og foreslår at § 7.1 i stedet for at stille krav om 
tilpasning til stedlig byggestil ændres til, at ny bebyggelse 
primært skal tilpasses resten af bebyggelsen, da 
hovedformålet må være et harmonisk helhedsindtryk.  
 
 
(8A/8B) Indsiger finder det ikke rimeligt, at ejere af 
eksisterende sommerhuse forhindres i at lave tilbygninger i 1,5 

hovedhusets tag. Taget skal udføres i samme materiale 
som det tag, der forlænges.  
 
- Facader skal udføres i overensstemmelse med 
materialebestemmelsen i § 7.2 - 7.6 + 7.8 - 7.9 + 7.12 - 
7.13 
 
Administrationen vurderer, at de ændringer, der nu er 
foretaget i lokalplanen, i højere grad tilgodeser huse, 
der ikke er bygget som saddeltagshuse, samt at der er 
åbnet op for en øget grad af mangfoldighed. 
Administrationen medgiver ikke at planen tvinger nye 
huse til at fremstå som gamle i forbindelse med 
ombygning/tilbygning, men udelukkende at tilbygninger 
og ombygninger respekterer og underordner sig det 
eksisterende.  
For dog at sikre imod uhensigtsmæssige stilistiske 
sammenstillinger foreslår administrationen flg. tilføjelse 
til §7.1 om tilpasning til den stedlige stil.  
For ejendomme, hvor et eksisterende hovedhus er 
udført i en stil, der adskiller sig væsentligt fra den 
stedlige, gøres det gældende, at der ved om- og 
tilbygninger kan bygges videre i overensstemmelse med 
stilen på det eksisterende hovedhus. 
 
Administrationen medgiver dog at lokalplanen 
ingenlunde kan tage højde for alle scenarier og henviser 
til muligheden for at søge dispensation til specifikke 
projekter, eksempelvis hvis det eksisterende hus ikke 
kan bære det materiale, lokalplanen stiller krav om.  
 
Administrationen påpeger at § 7.1 handler om al ny 
bebyggelse og ikke kun tilbygninger, hvilket er årsagen 
til, at der henvises den stedlige stil. Administrationen 
vurderer dog at der kan være tilfælde hvor den stedlige 
stil kolliderer med den konkrete bebyggelse og foreslår 
derfor ovenstående tilføjelse til §7.1 
 
Administrationen påpeger at lokalplanen ikke er til 
hinder for, at tilbygninger kan opføres i 1,5 plan. Der er 

 
 
 
 
 
 
 
Bemærkningerne 
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plan, hvilket lokalplanen forhindrer medmindre tilbygningen 
underordner sig hovedhuset. Dette er ikke muligt hvis huset er 
i 1 plan eller ikke højt nok til at udnytte overetagen. Det kan 
betyde at ejere af eksisterende huse kan være tvunget til at 
rive ned og bygge nyt for at udnytte en grunds 
beboelsesareal/udsigtspotentiale.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
(32) Indsiger mener, at et fritliggende anneks med højere 
taghældning end hovedhuset vil virke voldsomt.  
 
 
 
 
(13) Indsiger mener at vinduesdesign på tilbygninger skal følge 
designet på hovedhuset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Udestuer/overdækkede terrasser (eksisterende byggeri) 
(2) Gør indsigelse imod, at det bliver næsten umuligt at lave en 
udestue/overdækket terrasse til eksisterende bebyggelse. 
Indsiger mener at det bør være muligt at opstille arkitektoniske 
retningslinjer, uden krav om integration i bygningskrop. 
(23) Gør indsigelse imod, at man ikke kan bygge en 
overdækket terrasse. Indsiger mener at dette bør kunne 
tillades med en let konstruktion, glastag og beplantning.  

et krav om at tilbygningen skal underordne sig 
hovedhuset, hvilket kan opnås på forskellig vis, f.eks. 
ved at tilbygningen har et mindre fodaftryk, ligger 
tilbagetrukket fra hovedhuset, anvender andre 
materialer el. lign. Således kan det stadig være muligt at 
opføre en tilbygning, der er højere end hovedhuset, så 
længe denne underordner sig på anden vis. 
Administrationen foreslår derfor at:  
Der tilføjes en note der uddyber muligheder for at en 
tilbygning underordner sig ikke kun i fht højde, men 
også eks. placering, materialevalg, detaljering, mm. 
Administrationen er dog indforstået med, at det ikke vil 
være muligt for alle grundejere at lave en tilpasset 
tilbygning, der er høj nok til at kunne tilbyde havudsigt. 
 
Administrationen medgiver, at det vil kunne virke 
voldsomt, men påpeger, at der er en bestemmelse om 
at tilbygninger skal underordne sig hovedhuset, hvilket 
kan gøres på flere måder, og fastholder derfor, at det 
bør være en vurdering i den enkelte sag. 
 
Administrationen medgiver, at det kan skabe en 
hensigtsmæssig sammenhæng indenfor bebyggelsen 
på den enkelte matrikel at vinduer på tilbygninger 
tilpasses vinduer på hovedhuset. Administrationen 
foreslår derfor denne tilføjelse til lokalplanen: 
§ 7.18: Vinduer på tilbygninger skal følge format og type 
fra hovedhusets vinduer. (Denne kombineres med 
nedenstående foreslåede ændring omkring sprosser og 
panoramavinduer i tilbygninger af træ) 
 
 
Administrationen fastholder, at overdækninger kan og 
bør integreres i bygningsvolumenet ved opførsel af ny 
bebyggelse og at dette ikke vil give uproportionerede 
tagflader, da størrelsen af disse sikres via 
bestemmelser om maksimalt fodaftryk.   
Administrationen medgiver dog, at det, med det 
nuværende forslag kan være problematisk at opføre en 
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(24) Indsiger mener, at tagflader bliver overdimensionerede, 
hvis de skal indeholde en overdækket terrasse.  
(29) Indsiger påpeger at eksisterende huse stort set ingen 
mulighed har for at lave overbygget terrasse eller udestue.  
   
 
 
 
 
Vinduer 
(2) Indsiger mener at der bør være krav om opsprossede 
vinduer i træbyggeri. Det påpeges at der ikke findes Egil 
Fischer huse med panoramavinduer og at krav om sprosser 
bør gælde uanset materialevalg.  
(3) Indsiger mener, at krav om opspossede vinduer også bør 
gælde for træhuse for at opnå et homogent udtryk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

overdækket terrasse til eksisterende byggeri og foreslår 
derfor denne tilføjelse til bestemmelserne:  
Til eksisterende ikke bevaringsværdig bebyggelse 
opført før denne lokalplans ikrafttræden, kan der 
opføres en overdækket terrasse på maksimalt 20 m2. 
Overdækningen skal etableres i direkte forbindelse med 
det eksisterende hus, fremstå med en bærende struktur 
i sort og en tagflade, der enten er sort, glas eller 
begrønnet. 
 
Administrationen medgiver, at det vil give et mere 
sammenhængende udtryk for hele Feriebyen, såfremt 
der også indføres et krav om sprosser for hovedhuse 
udført i træ. Dog vurderer administrationen, at der bør 
være mulighed for at anvende panoramavinduer i 
tilbygninger udført i træ, da disse kan være 
medvirkende til, at tilbygningen får et udtryk, der 
underlægger sig hovedhuset. Endvidere vurderer 
administrationen at huse, der ikke oprindeligt er opført 
med sprossede vinduer, ikke bør underlægges krav om 
at dette indføres v. renovering. Administrationen foreslår 
derfor flg. ændringer: 
§ 7.17: Vinduer i murede huse skal udføres med 
opsprossede vinduespartier med en symmetrisk 
opdeling og sidehængte vinduer.  
 
- Dog gælder det for eksisterede huse, at de kan 
videreføres med de vinduesformater, huset oprindeligt 
er opført med.  
 
Tilføjes til ovenstående tilføjelse om vinduer i 
tilbygninger: 
§7.18: Dog gælder det for tilbygninger i træ, at de i 
stueplan kan udføres med panoramavinduer uden 
brystning og med en højde på maksimalt 2 m. Gælder 
dog ikke for bygningsfremspring og 
bygningsforlængelser. 
 
Endvidere foreslås det også at: 
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(13) Indsiger påpeger at opsprossede vinduer reducerer 
lysindfaldet, hvilket er hæmmende for svagtsynede og vil øge 
behovet for kunstlys og dermed øge energiforbruget, hvilket 
ikke er i overensstemmelse med FNs verdensmål.    
 
 
 
 
(17) Indsiger mener, at teksten skal ændres så den tilpasses til 
bygninger i træ, da det i træhuse er upraktisk at skulle 
overholde krav om at døre og vinduer skal adskilles med 
murpiller/bindingsværksfag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materialer  
(7) Indsiger mener, at farvet glas i vinduer og døre bør tillades, 
så længe der ikke bruges sort eller afarter af sort. Dette er 
anvendt i karakteristiske Fischerhuse og er med til at forstærke 
områdets stil.   
 
 
 
 

Tidligere § 8.15, der forbyder buede og tonede glas i 
døre og vinduer ændres så tonede udgår og der tilføjes 
et forbud mod buede glas til de generelle bestemmelser, 
samt at tidligere § 8.16, der fastlægger den maksimale 
bredde af pyntesprosser justeres så ”pynte” udgår og 
begrænsningen gælder alle sprosser og at 
bestemmelsen ligeledes tilføjes til de generelle 
bestemmelser §7.20 og §7.21 så den ikke kun gælder 
for bevaringsværdig bebyggelse  
 
Administrationen medgiver at sprosser reducerer 
lysindfaldet minimalt, men påpeger at de faktisk kan 
nedsætte behovet for kunstlys, da de, grundet 
afrundinger og vinkler på sprosserne spreder lyset 
længere ind i rummet. Administrationen vurderer derfor 
ikke, at kravet om sprosser bør fjernes, hverken af 
hensyn til svagtsynede eller energiforbruget.  
 
Administrationen medgiver at teksten er formuleret, så 
den er nemmest at forstå i relation til murede huse. 
Administrationen vurderer dog ikke, at det er upraktisk 
at arbejde med en regelmæssig rytme imellem 
vægstykker og vindueselementer i træbyggeri og 
fastholder at netop denne fagdeling er medvirkende til, 
at husene indpasses i den stedlige stil.  
Administrationen foreslår flg. ændringer:  
§7.2 Ny bebyggelse skal udføres med en traditionel 
fagdeling med en regelmæssig rytme i mur- 
væg/vinduesfag. Dvs. at vinduer og døre skal være 
adskilt af trævæg/murpiller/bindingsværksfag i en fast 
takt.  
 
Administrationen medgiver at farvet glas i døre og 
mindre vindueselementer kan være med til at 
understrege Feriebyens stemning og foreslår flg. 
tilføjelse til §7:  
§ 7.19: Der kan i døre og vinduer anvendes farvet glas, 
så længe glasfelterne er indfattede og hvert enkelt felt 
ikke er større end 0,8 m2. Glasset må ikke være sort 
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(12) Indsiger mener, at der bør tillades andre løsninger end at 
tagrender udføres i zink, kobber og stål, da zink og kobber 
afgiver tungmetaller og derfor ikke må drænes til egen faskine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(16) Indsiger foreslår, at der bruges ”kan” i §7.10 vedr. 
materiale til tagrender.  
 
 
 
(25) Indsiger spørger, hvem der skal håndhæve krav om at 
tagrender skal udføres i zink, stål eller kobber og om det 
gælder alle delområder. Indsiger mener ikke at det bør påhvile 
grundejerforeningen, da de bliver upopulære. 
 
(15) Indsiger mener, at det bør være tilladt at 
overfladebehandle tagsten, så længe disse ikke ændrer 

eller afarter af sort. 
§ 7.20:  Der må ikke anvendes buet glas.  
 
Administrationen medgiver, at der til tagrender ikke bør 
kunne anvendes materialer, der kan være afsmittende, 
da overfladevand i området i høj grad håndteres ved 
nedsivning Samtidig fastholder administrationen den 
vurdering, at tagrender og nedløbsrør i plast ikke vil 
passe ind i Feriebyens udtryk og foreslår derfor flg. 
ændring til § 7.12: 
Tagrender og nedløbsrør skal udføres i metal, men må 
ikke være afsmittende. De kan fremstå i sort eller i 
materialets naturlige farve.   
Dette uddybes med denne note:  
Ved lokalplanens vedtagelse er stål det eneste metal, 
der kan tillades til tagrender og nedløbsrør.  
Såfremt der på sigt udvikles en coating proces eller 
andet, der på tilfredsstillende niveau forhindrer 
afsmitning fra øvrige metaller, kan disse også 
anvendes.  
Dette vil dog kræve særskilt tilladelse fra afd. for Miljø 
og Klima i Syddjurs Kommune. 
 
For at sikre et hensigtsmæssigt materialevalg til 
nedløbsrør og tagrender til bevaringsværdig bebyggelse 
foreslås denne note og bestemmelse:  
Tilføjet til kap. 8 om bevaringsværdig bebyggelse.  
 
Jf. ovenstående svar, er der ikke længere et råderum 
ifht valg af materialer til tagrender, hvorfor 
administrationen vurderer, at ”skal” er den mest 
hensigtsmæssige måde at formulere bestemmelsen på. 
 
Det modificerede krav (se ovenfor) gælder i alle 
delområder. Det er afdelingen for byggeri og landzone i 
Syddjurs Kommune, der skal håndhæve lokalplanens 
bestemmelser.  
 
Tagsten kan i udgangspunktet holde i 60 – 100 år og er 
dermed et af de mest bestandige tagmaterialer på 
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udseende, da det er i overensstemmelse med FNs verdensmål 
at forlænge materialers levetid.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(15) Indsiger foreslår at slette § 7.16 med krav om at tage skal 
udføres som stråtage eller med røde vingetagsten og i stedet 
blot stille krav om at overfladen skal være mat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(19) Indsiger mener ikke at skorsten bør kunne udføres i træ. 
Indsiger mener derimod, at skorsten bør kunne opføres i 
pudsede standart leca elementer, da disse er brandsikre og 
ikke skiller sig ud fra pudset tegl. Indsiger mener også at 
stålskorsten bør tillades, da de er billigere og mere effektive. 
Indsiger mener ikke at en sort stålskorsten skæmmer i 
sammenhæng med de øvrige sorte bygningselementer, der 
tillades.   
 
 
 
 
 
(32) Indsiger mener, at tagpap skal kunne anvendes som 
tagmateriale i delområde III, da tagpap er det overvejende 

markedet. Administrationen er ikke bekendt med ikke 
synlige overfladebehandlinger, der kan forlænge et 
tegltags levetid, men medgiver, at i fald denne form for 
overfladebehandling findes/opfindes og den kan 
forlænge et tags levetid, uden at påvirke dets udseende 
så bør den tillades. Administrationen foreslår derfor flg 
note tilføjes til § 7.24 og § 8.21:  
Dog kan levetidsforlængende behandling af tagstenene 
tillades så længe denne på ingen måde ændrer 
stenenes fremtræden.  
 
Administrationen vurderer at tagene i Feriebyen (både i 
fht. form og materiale) er en væsentlig del af det, der 
tilfører området dets særlige arkitektoniske karakter. 
Administrationen finder det derfor ikke hensigtsmæssigt 
at fjerne bestemmelsen om at tage (med undtagelse af i 
delområde III) skal udføres i tegl eller strå. For at sikre, 
at eksisterende bebyggelse kan renoveres i 
overensstemmelse dets oprindelige udtryk forslår 
administrationen dog at §7.24, der angiver den lidt 
bredere pallette af tagmaterialer der kan anvendes i 
delområde III også gøres gældende for:  
Tage i øvrige områder med en hældning på under 15 
grader  
 
Det er administrationens vurdering, at der findes fine 
eksempler på træhuse med skorsten beklædt i træ og 
fastholder at dette vil kunne afstemmes fint med 
Feriebyens udtryk. Administrationen vurderer dog ikke 
at skorsten i stål vil passe ind i blandt feriebyens mange 
murede skorsten og fastholder derfor, at dette ikke bør 
være en mulighed.  
Administrationen medgiver, at skorsten skal kunne 
fremstå pudsede uden nødvendigvis at være opført i 
tegl og foreslår flg. tilføjelse til §7.27: 
Skorsten skal udformes i tegl, fremstå pudsede eller i 
samme materiale som husets facade.  
 
Administrationen har nærlæst bemærkningsnotatet fra 
den tidligere behandling af sagen, hvoraf det fremgår, at 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærkningen 
imødekommes ikke, men 
giver anledning til mindre 
ændring.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærkningen 
imødekommes delvist.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærkningen 
imødekommes.  
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materiale i delområdet. Indsiger mener at tagpap på 
listedækning er mere i Egil Fischers ånd end betontagsten. 
 
 
 
 
Farvepallette.  
(7) Indsiger mener, at der bør tilføjes en blå farve til de farver, 
der kan bruges til døre og vinduer med henvisning til det Egil 
Fischer hus, der ligger på jomfrustien 8.  
(21) Indsiger mener at farvepaletterne i bilag 6 og 7 er alt for 
dunkle og området bliver alt for trist og monotont. Egil Fischers 
hensigt var at bebyggelsen skulle tilpasses landskabet og der 
er masser af fine, lyse farver i strandengen, i sandet og i 
vandet. Disse farver er ikke repræsenterede i farveskalaen. 
Gode eksempler er Molskroen og Strandhotellet og blå vinduer 
på jomfrustien 14.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

der var et ønske om at fjerne tagpap som mulighed i 
delområde I og II, men ikke i delområde III og finder det 
derfor rimeligt, at denne mulighed genetableres for 
delområde III og foreslår derfor flg. tilføjet til §7.24 om 
tagmaterialer i delområde III: 
Sort tagpap på listedækning.  
 
Administrationen medgiver at farvepaletten ikke til fulde 
favner det spektrum, der kendetegner feriebyen og 
foreslår tilføjelsen af flg. lysere farver til palletten:  
- Den gule farve fra Mols Kroen S0520 – Y30R tilføjes 
som mulig farve til pudset mur i delområde II og III samt 
til erhvervsbyggeri langs hovedgaden i delområde I og 
II.   
- Farven lys gul okker S0550 - Y20R tilføjes som mulig 
farve til pudset mur i alle delområder.  
- Den blå farve fra vinduerne på Jomfrustien 8, S3040 – 
B, tilføjes som mulig farve til døre og vinduer.  
 
Endvidere foreslås det:  
At Gammelrød og Engelsk rød føjes til de områder, hvor 
farverne fra Bilag 6 kan anvendes, da det vurderes at 
Bilag 6 bør være en udvidelse af farvemulighederne i 
Bilag 7.  
 
Samt at: 
Muligheden for at blande med hvid bortfalder, hvor den 
før var gældende. Hensigten med denne mulighed var 
at op nå en tilnærmelse til de lysere farver, der nu er 
tilføjet som selvstændige farver og det vurderes, at 
muligheden for at kunne blande med hvid, vil kunne 
resultere i nogle uhensigtsmæssige lyse toner.  
 
For at sikre et bedre overblik foreslås det, at:  
Bilag 6 og 7 slås sammen til én samlet oversigt, hvoraf 
det fremgår hvilke farver, der kan anvendes til hvad. Det 
betyder at alle bestemmelser tilrettes så de refererer til 
den sammen farvepallette. Samtidig tilføjes sort og hvid 
til oversigten, så det også bliver nemt at se, hvor disse 
farver kan anvendes.  

 
 
 
 
 
 
 
Bemærkningerne 
imødekommes. 
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(25) Indsiger påpeger, at den grå og hvide farve, der bør høre 
til jordfarveskalaen mangler.  
 
 
 
 
 
 
 
 
(31) Gør indsigelse imod at det er farvepallette 7 (smal) og ikke 
farvepallette 6 (bred), der er gældende i delområde II, da 
indsiger her har et skagensgult, Egil Fischer godkendt hus i 
SAVE kategori 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
(21) Indsiger forslår at krav om at sternbrædder, gavle mm. 
skal være mørke fjernes, da huse uden kontraster er kedelige 
og tunge.  
 
 
 
 
 
 
(21) Indsiger mener, at altaner skal være sorte, men at 
gulvfarven på altaner ikke bør ikke være sort, da den bliver for 
varm.  
 
 
 
(25) Indsiger spørger til hvem der skal håndhæve, hvornår 
farver må blandes med sort/hvid og mener ikke at det bør være 
grundejerforeningen, da de vil blive upopulære.  

Administrationen påpeger, at der findes flere forskellige 
jordfarveskalaer og at den, der anvendes her, ikke 
indeholder grå og hvid. Den hvide farve er nu tilføjet den 
samlede oversigt, hvoraf det fremgår, hvad den kan 
anvendes til, men administrationen vurderer ikke at 
eksempelvis facader bør kunne fremstå grå eller hvide i 
Feriebyen, da det ikke er en forlængelse af Feriebyens 
oprindelige udtryk, hvorfor det vurderes at den grå farve 
ikke bør tilføjes.  
 
Da delområde II afgrænser kulturaksen omkring Stadion 
og Grønningen er det planens hensigt at dette 
delområde skal underlægges strammere bestemmelser 
for bebyggelsens fremtræden end eks. delområde III. 
Administrationen vurderer derfor, at der ikke er belæg 
for at ændre denne skelnen. Dog er der nu tilføjet Lys 
gul okker til paletten gældende for delområde II, hvilket 
giver mulighed for pudsede facader i gul. Endvidere 
påpeges det, at der altid kan anvendes oprindelige 
farver til bevaringsværdige huse såfremt disse kan 
påvises.  
 
Administrationen fastholder, at de mørke gavle er 
afgørende i forhold til at få bebyggelsen til at falde ind i 
landskabet og vurderer, at der kan anvendes en del 
kontraster inden for farveskalaen, men administrationen 
vurderer at muligheden for kontrast kan øges på en 
hensigtsmæssig måde ved at tilføje flg. til § 7.8: 
- Dog gælder det for sorte huse med sort tag, at 
sternbrædder kan fremstå i hvid.  
 
Administrationen medgiver at det ikke er 
hensigtsmæssigt at gulve på altaner skal være sorte. 
Administrationen foreslår derfor flg. tilføjelse til §7.29:  
Gulvflader på altaner og trædæk i terræn behøver dog 
ikke fremstå sorte.  
 
Det er afdelingen for byggeri og landzone i Syddjurs 
Kommune der skal håndhæve lokalplanens 
bestemmelser.  

Bemærkningen 
imødekommes ikke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærkningen 
imødekommes ikke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærkningen 
imødekommes delvist.  
 
 
 
 
 
 
 
Bemærkningen 
imødekommes.  
 
 
 
 
Bemærkningen giver ikke 
anledning til ændringer 
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H: 
§ 8 Bevaring  

(8A/8B) Indsiger finder det ikke rimeligt at huse med en SAVE-
registrering, der ikke er opført med samme ”formfaktor” 
(længehus med symmetrisk saddeltag og høj tagrejsning) som 
det bindingsværkshus planen baserer sig på, skal 
underlægges de retningslinjer/begrænsninger, der er beskrevet 
i lokalplanen. Indsiger stiller spørgsmålstegn ved, hvad 
meningen er med SAVE-systemet, hvis lokalplanen tvinger 
husejere til at få deres huse til at ligne det sommerhus som 
lokalplanen godt kan lide. Tilbygninger vil komme til at fremstå 
gammeldags og klodsede ifht. bevaringsværdige huse, der er 
opført i en mere moderne stil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Vedr. dispensationsmulighed til specifik tilbygning. 
(8A/8B) Indsiger havde forventet at kunne få dispensation til at 
se bort fra ”formfaktor” ved ombygning af et moderne, ikke Egil 
Fishcer hus i bevaringsklasse 4, men ved Spørgsmål Svar 
arrangement vedr. Lokalplanen afholdt d. 14. dec. 2022 
vurderede administrationen at en dispensation på baggrund af 
det fremlagte materiale ikke var sandsynlig, i særdeleshed 
fordi der ville skulle dispenseres fra et meget højt antal 
bestemmelser. Indsiger mener, at dette indikerer, at det vil 
være meget svært og fordyrende at bygge til bevaringsværdige 
huse og at løsninger tit vil være i modstrid med planens 
intention om at mindske bygningers fodaftryk.   
 

Administrationen påpeger, at bevaringsafsnittet i 
allerhøjeste grad tager afsæt i, at bevaringsværdige 
huse skal fremstå så originale som muligt. Der er derfor 
ingen bestemmelser i lokalplanen, der tvinger SAVE 
registrerede huse til at ligne andre huse. I flere tilfælde 
er lokalplanen mere lempelig, når det kommer til 
bevaringsværdige huse, netop for at sikre, at de 
originale træk kan bevares. For at gøre dette endnu 
tydeligere foreslår administrationen at flg. bestemmelse 
tilføjet til afsnittet om bevaringsværdig bebyggelse: 
§8.4: Alle huse med en bevaringsværdi på 1 - 4 skal i 
videst mulige omfang videreføres i deres oprindelige stil. 
Dette gælder ved også ved tilbygning til 
bevaringsværdige huse.   
Lokalplanens bestemmelser omkring tilbygning til 
bevaringsværdig bebyggelse er baseret på krav om at 
tilbygninger skal tilpasse sig og underordne sig 
hovedhuset, netop for at sikre, at det SAVE registrerede 
hus er det, der fremtræder som det centrale på grunden. 
Administrationen er bekendt med, at dette kan medføre 
visse udfordringer, men fastholder at bestemmelserne 
er rimelige i fht. kulturmiljøets betydning. 
Administrationen forslår at der: 
Tilføjes en note der forklarer at en tilbygning kan 
underordne sig på flere måde, eks. både ifht form, 
skala, højde, placering og materialevalg.   
 
 
Der gøres opmærksom på, at det var et 
informationsmøde og ikke en sagsbehandling. 
Administrationen vurderer at det forelagte projekt havde 
en ganske særegen karakter og ikke kan lægges til 
grund for en vurdering af, hvor mange dispensationer 
det kræver, eller hvor svært eller dyrt det er at bygge til. 
Administrationen påpeger, at der er lempeligere regler 
for tilbygning til bevaringsværdig bebyggelse end for ny 
bebyggelse for at sikre, at denne kan indpasses bedst 
muligt og der er derfor ikke krav om en specifik 
”formfaktor”, men udelukkende om at tilbygningerne 

Bemærkningen giver 
anledning til præcisering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærkningen giver ikke 
anledning til ændringer 
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underordner sig hovedhuset. Se note indsat i planen om 
måder en tilbygning kan underordne sig på.  

I:  
§ 9 Ubebyggede 
arealer 

Befæstede arealer 
(2) Indsiger mener at begrænsning af belagt areal intet har 
med overfladevand at gøre og at begrænsning bør ophæves 
eller tilpasses grundens størrelse.  
(7) Indsiger mener, at begrænsningen for befæstede arealer 
uden for nærzonen på 25m2 betyder, at man ikke kan udnytte 
større grunde optimalt. 
Indsiger foreslår:  
Grunde på 0-1000m2: 25 m2 befæstet areal 
Grunde på 1000 m2-2000 m2: 50 m2 befæstet areal 
Grunde større end 2000m2: Ingen begrænsning.   
 
 
 
 
 
(13) Indsiger mener, at krav om græs i indkørsler hverken er 
handicapvenligt eller tidssvarende og at det især til 
helårsbeboelse og til ejendomme langs med den kommercielle 
akse er ufunktionelt og giver et meget gammeldags udtryk.  
  
 
 
 
 
 
Byrumsinventar 
(9) Indsiger mener, at det er meget fordyrende hvis alt 
byrumsinventar skal følge farveskalaen i bilag 6 og påpeger at 
skraldespande og lygtestolper eksempelvis er en del af 
byrumsinventar, der normalt ikke males. Indsiger mener, at 
galvaniseret jern og legepladser i friske farver bør tillades.  
 
 
 

 
Administrationen medgiver at en differentieret løsning, 
der tager hensyn til grundenes relative størrelse, vil 
være hensigtsmæssig, når det fastlægges, hvor stort et 
areal, der må belægges uden for nærhedszonen. 
Administrationen medgiver dog ikke, at der ingen 
begrænsning bør være for grunde over 2000 m2. 
Administrationen foreslår derfor flg. ændring at § 9.4: 
- Udenfor nærzonen må der anlægges et areal med fast 
belægning på op til 2,5 % af grundens areal. 
For grunde på under 1000 m2, kan der udlægges op til 
25 m2 befæstet areal.  
Befæstede arealer udlagt til indkørsler og stier på den 
enkelte grund medregnes ikke i det areal, der må 
udlægges.  
 
Da der i lokalplanen generelt ikke adskilles imellem 
sommerhus- og helårsbeboelse, anser administrationen 
det ikke for hensigtsmæssigt at skelne, når det kommer 
til indkørsler til de enkelte boliger. Administrationen 
medgiver dog, at udtrykket ud mod den kommercielle 
akse kan fremstå mere urbant end i de øvrige dele af 
lokalplanområdet og foreslår flg. tilføjelse til § 9.3:  
”til ejendomme langs med hovedgaden” føjes til de 
områder, hvor der kan anvendes anden belægning som 
eksempelvis grus eller stenmel.  
 
Administrationen medgiver, at det kan være 
hensigtsmæssigt hvis byrumsinventar også kan fremstå 
i galvaniseret stål/jern, men fastholder at legepladser 
bør fremstå i en farveskala, der er sammenstemmende 
med det øvrige område og at dette ikke burde være 
væsentligt fordyrende.  
Administrationen foreslår derfor at: 
Galvaniseret stål/jern tilføjes til § 9.2 om materialer der 
kan fremstå i dets naturlige farve. 

 
Bemærkningen 
imødekommes delvist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærkningen 
imødekommes delvist. 

 
 
 
 
 
 
 
Bemærkningen 
imødekommes delvist. 
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J: § 10 Terræn (4) Indsiger finder det problematisk, at der kun tillades 
terrænregulering på +/- 0,5m med krav om at det udføres som 
skråningsanlæg, da dette ikke tager højde for etableringen af 
regnvandssø i delområde V.  
Forslag: Tilføjelse af, at der tillades terrænregulering på +/- 
3,0m. for regnvandsopsamlingssøen i delområde V.  

Administrationen medgiver, at der naturligvis skal kunne 
etableres anlæg til håndtering af overfladevand og 
foreslår at flg. tilføjes til §10.1 om terrænregulering:  
Anlæg til håndtering af overfladevand undtages.   

Bemærkningen 
imødekommes.  

K: 
§ 11 Bonusvirkning 

(26) Indsiger mener, at det skal fremgå udtrykkeligt af 
lokalplanen hvilke tilladelser, der gives ved lokalplanens 
vedtagelse. Indsiger påpeger at det kun fremgår, hvad der ikke 
meddeles tilladelse til.  

Bonusvirkning er aktuel for lokalplaner i landzone, da 
bonusvirkning erstatter eventuelle nødvendige 
landzonetilladelser. Administrationen medgiver, at det 
skal fremgå eksplicit af lokalplanen, hvad der tillægges 
bonusvirkning, dvs. hvilke tilladelser der gives ved 
lokalplanens vedtagelse. Dette skal dog fremgå af den 
samlede plan og ikke specifikt i afsnittet for 
bonusvirkning.  
Administrationen vurderer, at det fremgår klart af den 
samlede plan, hvad der gives tilladelse til og finder det 
ikke hensigtsmæssigt at store dele af lokalplanen 
gentages i afsnittet om bonusvirkning.  

Bemærkningen 

imødekommes ikke.  
 

L: 
§ 12 Tekniske 
anlæg  

Antenner 
(9) Indsiger mener, at § 12.8 afsnit 1 og 2 er selvmodsigende, 
da der står, at ikke er tilladt at have antenner og der derefter 
opstilles specifikke krav til en parabolantenne. Indsiger 
påpeger, at en parabolantenne er en antenne og at afsnittet 
bør skrives om.  
 
 
Varmepumper 
(14) Indsiger påpeger, at bestemmelsen om at tekniske anlæg 
skal placeres så de ikke er synlige fra veje, stier og fælles 
områder er i modstrid med FNs verdensmål, da varmepumper 
er en vigtig del af den grønne omstilling og en optimal 
placering bør derfor vægte tungere end en eventuel 
indkigsgene. Indsiger forslår at der tilføjes ”hvis det er teknisk 
muligt” til bestemmelsen samt evt. at indføre et krav om 
inddækning af enheden. 
 
 
 
 

 
Lokalplanen forbyder ikke opstillingen af antenner, men 
kræver, at de ikke må være synlige fra veje, stier samt 
fra fælles opholdsarealer indenfor delområde IV eller fra 
det centrale fælles friareal i delområde V. Det giver 
derfor fin mening, at der yderlige kan præciseres 
specifikke krav til en parabolantenne.   
 
 
Administrationen medgiver, at der kan være tekniske 
årsager til at en varmepumpe ikke kan placeres så den 
ikke er synlig fra veje, stier og fællesopholdsarealer 
inden for delområde IV og foreslår derfor denne 
tilføjelse til §12.6 om tekniske anlæg i eksisterende 
byggeri:  
Hvor dette ikke er muligt af tekniske årsager, skal 
anlæg, inklusiv deres forsyningsledninger, inddækkes i 
sortmalet træ, fremstå i samme materiale og farve som 
hovedhusets facade eller begrønnes med beplantning.  
 
 

 
Bemærkningen 
imødekommes ikke.  
 
 
 
 
 
Bemærkningen 
imødekommes. 
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Solceller  
(14) Indsiger mener at kravene i §12.9, der begrænser hvor 
solceller må monteres og hvor meget de må fylde er i modstrid 
med FNs verdenssmål, da solenergi er en vigtig del af den 
grønne omstilling. Indsiger mener, at hele tagflader bør kunne 
beklædes og at der bør kunne anvendes solcelletagsten. 
Indsiger foreslår at fjerne hele §12.9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Administrationen medgiver at bestemmelserne for 
solenergianlæg kan lempes i et vist omfang. 
Administrationen vurderer dog, at det er absolut 
nødvendigt at regulere, hvordan der kan opsættes 
solenergianlæg i et område som Egil Fischers Ferieby. 
Administrationen foreslår derfor at § 12.9 omformuleres 
så den lyder således: 
 
Der kan placeres solceller på tage jf. § 7.24 om 
tagmaterialer. For solenergianlæg på tage gælder at: 
 
- De skal udfylde hele tagfladen således at de fremstår 
som selve tagfladen eller være udført som integrerede 
felter, hvor form, farve og monteringshøjde matcher det 
øvrige tagmateriale. 
  
Dog gælder det for tage udført med røde teglsten at 
solenergianlæg skal placeres, så de ikke er synlige fra 
Hovedgaden/Molsvej, Fuglsøvej eller fra veje, stier og 
fællesopholdsarealer inden for delområde IV. 
  
- at de skal være anti-refleksbehandlede og følge 
hældningen af den tagflade, hvorpå de monteres.  
 
- der ikke må etableres solenergianlæg på stråtage og 
på tage af bevaringsværdig bebyggelse. 
 
For solenergianlæg på terræn foreslås bestemmelserne 
fastholdt og samlet/justeret, så de lyder således:  
 
§12.10: For solenergianlæg på terræn gælder at: 
 
- De skal placeres, så ikke er synlige fra veje, stier og 
fællesopholdsarealer inden for delområde IV.  
 
- De maksimalt må have en høje på 1.2 m. over terræn. 
 

 
Bemærkningen 
imødekommes delvist.  
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Husstands- og mikromøller 
(14) Indsiger anfører de samme argumenter for §12.12, der 
forbyder opstilling af husstands- og mikromøller. Indsiger 
foreslår, at der indføres et maks. lydtryk på eks. 70 DBa på en 
meters afstand i alle vindstyrker.  

- De skal være anti-refleksbehandlede og synlige dele af 
bæringer og kabinetter skal være sorte eller 
mørkegrønne. 
 
- Der må udlægges et areal på op til 2,5 % af grundens 
areal, dog maksimalt 50 m2.  
 
Samtidig foreslås solceller i sort tilføjet til § 7.24 som 
muligt tagmateriale i delområde III. 
 
Administrationen vurderer ikke at opstilling af 
husstands- og mikromøller er foreneligt med Feriebyens 
udtryk og stemning og fastholder derfor at opstillingen af 
disse ikke skal være en mulighed.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærkningen 
imødekommes ikke.  
 

M: 
§ 14 
Grundejerforeninger  

(3) Indsiger påpeger at Grundejerforeningen GFFS er en 
frivillig grundejerforening, der ikke varetager vejvedligeholdelse 
eller anden vedligeholdelse af fælles arealer m.v. og at det 
derfor ikke en potentiel mulighed, at kommunen vil kunne 
pålægge grundejerforeningen for Egil’s Have at sammenslutte 
sig med GFFS. 
 
(3) Indsiger påpeger, at det ikke er hensigten, at Byens Hus, 
som anført, skal driftes af hverken grundejerforeningen for 
Egil’s Have eller GFFS, men at Byens Hus skal udlejes til og 
drives af en dertil etableret forening. 
 
 
 
 
(28) Indsiger er usikker på om nyydstykninger fra mat. 1ea og 
1k skal være del af eksisterende eller ny grundejerforening.  
 
 
 
 
(28) Indsiger undrer sig over, at der ikke kræves medlemskab 
af det vejlav, der sørger for vedligeholdelse af Nørrehaldvej.   

Administrationen medgiver, at der ikke kan stilles krav 
om at en fremtidig grundejerforening for delområde V 
sammensluttes med den frivillige grundejerforening 
GFFS. Det foreslås at der tilføjes en:  
Note om, at bestemmelsen ikke gælder frivillige 
grundejerforeninger. 
 
Da Byens Hus ligger på fællesarealet for Delområde V 
fastholder administrationen at den fremtidige 
grundejerforening for Delområde V skal drifte, 
vedligeholde og drive Byens Hus indtil en evt. 
udmatrikulering. Det foreslås dog at: 
”Grundejerforeningen Femmøller Strand” fjernes som 
eksempel på en evt. fremtidig ejer.  
 
Nyudstykninger fra mat. 1k skal jf § 14 være del af en ny 
grundejerforening for Delområde V. 
Udstykningsmuligheden fra mat. 1ea fjernes, hvorfor 
spørgsmålet om grundejerforening herfor ikke længere 
er relevant.  
 
Vejlaug reguleres ikke på lokalplanniveau. Det 
overlades til de respektive grundejerforeninger at lave 
bestemmelser om eventuelle vejlaug. Der henvises 
endvidere til vejloven.  

Bemærkningen tages til 
efterretning. 
 
 
 
 
 
Bemærkningen 
imødekommes ikke, men 
giver anledning til 
præcisering. 
 
 
 
 
Bemærkningen giver ikke 
anledning til ændringer 
 
 
 
 
Bemærkningen giver ikke 
anledning til ændringer 
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N: 
§ 17 Servitutter 

(7) Indsiger påpeger, at der er servitutter, der ikke er medtaget 
i servitutredegørelsen, eks. 33, 79, 122, 157, 308 (+evt. flere.)  
(7) Indsiger påpeger at der er servitutter, der er mangelfulde i 
servitutredegørelsen, eks. 33, 62, 80, 82. 
  
 
 
 
 
 
 
 
(7) Ønsker ikke at servitut nr. 51, der giver mulighed for at 
bygge stald, fjernes. Indsiger vil gerne kunne bygge en stald 
for at bruge den som carport/garage til motoriserede 
transportmidler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(30) Indsiger (Danmarks naturfredningsforening) ønsker at 
bevare påtaleretten og påpeger, at det ikke fremgår af bilag 12 
om denne servitut tænkes fjernet.  
 
 
 

Administrationen har på vegne af grundejerforeningen 
GFFS indhentet en ny version af servitutredegørelsen 
fra Landsinspektørfirmaet Kjær. Servitutredegørelsen er 
blevet tilrettet, så den er i overensstemmelse med det 
nyligst fremsendte materiale. Der er dog stadig 
servitutter, der ikke fremgår af redegørelsen, dette kan 
eksempelvis skyldes at de ikke er digitaliseret. 
Administrationen henviser til, at den enkelte grundejer 
selv har pligt til/mulighed for at fremskaffe relevante 
servitutter og Syddjurs Kommune ikke er ansvarlig for, 
at servitutredegørelsen er fyldestgørende.  
 
Administrationen vurderer ikke, at muligheden for at 
bygge stald eller carport/garage bortfalder med 
vedtagelsen af lokalplanen, da disse kan opføres som 
sekundært byggeri så længe lokalplanens 
bestemmelser samt øvrig lovgivning, eks. lov om 
dyreholdhold og bygningsreglementet overholdes. 
Administrationen bemærker dog, at en staldbygning skal 
anvendes til dyrehold, og at såfremt indsiger ønsker at 
opføre carport/garage er det det formål, der vil skulle 
søges byggetilladelse til  
En væsentlig hensigt med igangsætning af 
lokalplanarbejdet var at aflyse og erstatte servitutter, så 
administrationen af byggesager i området ensrettes. 
Derfor vurderer administrationen at servitutten bør 
aflyses, da indsigers ønsker ikke er i modstrid med 
lokalplanens bestemmelser.  
 
Den påtaleret Dansk Naturfredningsforening (DN) 
henviser til blev tinglyst i 1924 og ifølge den må ”ny 
bebyggelse ikke må finde sted før tegninger hertil med 
angivelse af placering, materiale, farve, hegn m.m. er 
godkendt af Naturfredningsforeningen og 
hovedparcelejeren". Påtaleretten blev bekræftet i et 
gavebrev fra 1957, hvori Egil Fischer overdrog dele af 
området til daværende Dråby Kommune. Påtaleretten 
fremgår af Servitut 5 i Servitutredegørelsen.  
 
Det fremgår af servitutredegørelsen at: 

Bemærkningen har 
afstedkommet en 
opdatering af 
servitutredegørelsen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærkningen 
imødekommes ikke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærkningen 
imødekommes ikke. 
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Bestemmelserne i servitutten kan aflyses ved 
bestemmelse i lokalplanen. 
 
Det er administrationens vurdering, at den sikring af 
området, der var hensigten med at give DN påtaleret, 
stammer fra en tid før Planloven og nu erstattes af den 
sikring af kulturmiljøet, der indføres med lokalplanen. 
Påtaleretten er problematisk at administrere i praksis, 
da kunstakademiet ikke længere fungerer som 
klageinstans og påtaleretten derfor får karakter af 
vetoret. Endvidere vurderes det, at 
sagsbehandlingstiden forlænges med 2-4 uger såfremt 
påtaleretten fastholdes, hvilket ikke er i 
overensstemmelse med formålet om at lette og ensrette 
sagsgangen.  
Administrationen fastholder derfor, at Servitut 5 bør 
aflyses med lokalplanen 

O: 
Nørrehald. Mat. 1ea 

Vejadgang 
(7) Indsiger finder det uhensigtsmæssigt at det fastlægges at 
vejadgang til evt. nuudstykninger skal etableres via 
eksisterende privatvej på matriklen og påpeger at placeringen 
af den eksisterende vej vanskeliggør placering af bebyggelse 
og matrikler unødigt. Indsiger mener, at det vil være oplagt at 
etablere indkørsel via Jomfrusvajet og foreslår at: 
Bestemmelse om vejadgang fjernes og overlades til en konkret 
vurdering når/hvis udstykningerne tages i brug.  
 
Fordeling af m2 
(7) Gør indsigelse imod at 2x230 m2 af de 1000 m2, der i flg. 
lokalplanforslaget må opføres på matriklen reserveres til 
udstykninger, da dette kun overlader 88m2 endnu ubebyggede 
m2 til Nørehald (452m2). Indsiger påpeger, at det ikke er nok 
sekundær bebyggelse til at drifte en stor ejendom og ønsker at 
det i stedet overlades til ejer at beslutte om de 1000m2 skal 
anvendes som udstykning eller tilbygning. 
Indsiger foreslår at: Der af de 1000 m2 maksimalt kan opføres 
2x230m2 på nye udstykninger, der i øvrigt skal følge 
bestemmelserne for delområde III. 
 
Zone friholdt fra bebyggelse 

 
Da indsiger jf. nedenstående bemærkning ikke ønsker 
at underlægge sig de krav, der er forbundet med 
muligheden for at udstykke to boliger fra mat. 1ea 
vurderer administrationen at denne mulighed bør 
bortfalde. Dermed bortfalder også behovet for udlæg af 
vejadgang hvorfor bemærkningen ikke længere er 
relevant. Administrationen foreslår at: 
Bestemmelsen om vejadgang til mat. 1ea slettes. 
 
 
Da indsiger ikke længere ønsker at følge de krav 
(reservation af 2x230m2), der er forbundet med 
muligheden for udstykningen af to boliger mod nord er 
administrationen i dialog med grundejer kommet frem til 
at denne mulighed for udstykning bør bortfalde, hvorfor 
bemærkningen om reservation af m2 ikke længere er 
relevant. Administrationen foreslår at:  
Bestemmelse om mulig udstykning fra mat. 1ea 
Nørrehald udgår.  
 
 
 

 
Bemærkningen 
imødekommes ikke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærkningen 
imødekommes ikke. 
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(7) Indsiger ønsker at den bebyggelsefri zone, jf. planforslagets 
kortbilag 8 udgår og at ejendomsret og råderet over 
ejendommen bevares i fuldt og uændret omfang. Indsiger har 
vedlagt skrivelse fra MP Advokater, der sidestiller 
bestemmelsen med ekspropriation og påpeger at der er tale 
om en tilsidesættelse af lighedsgrundsætningen i 
forvaltningsretten. 
Indsigers advokat påpeger at: 
Planforslaget søger at bevare et indkig der aldrig tidligere har 
eksisteret og med et formål, der er uden praktisk, kommerciel 
eller samfundsmæssig interesse og at det overordnede formål 
om at bevare kulturarv ikke synes at kunne indeholde det 
planlagte bebyggelsesforbud. Det påpeges at indkigget kun er 
muliggjort, da ejer har fjernet beplantning og at kigget ikke er 
sikret i lokalplanen, da denne udelukkende friholder zonen for 
bebyggelse og ikke beplantning, der igen ville kunne etableres. 
Indgrebet synes derfor uigennemtænkt. Det påpeges at den 
private ejendomsret vægter betydeligt over den 
samfundsinteresse som planforslaget lægger op til. 
Endvidere peges der på, at det er indskrænkning der kun 
pålægges mat. 1ea, da der ikke indføres tilsvarende indgreb 
mod øvrige Egil Fisher ejendomme i området, eks Molskroen. 
Som et andet eksempel på at lighedsprincippet afviges 
nævnes at kun gælder for denne ejendom, at der må bygges et 
areal på 1000 m2 (en bebyggelsesprocent på ca. 7.1) hvoraf 2 
x 230m2 reserveres til udstykningsmulighed.  
Det påpeges at ejendommen er beskyttet via sin SAVE 
registrering og at ejer er investeret i at beskytte den stedlige 
arkitektur.  
Grundejer påpeger selv: 
- Kig til Nørrehald vil blive skjult af Egil Have og evt. 
genetableret beplantning.  
- Bebyggelsen er sikret via SAVE3 registrering og lokalplanens 
kap. 8.  
- Tilfældighedselementet (Kommunen har kun indført 
begrænsningen fordi træerne blev fjernet) giver anledning til at 
betvivle bestemmelsens eksistensgrundlag.  
-  Der er tale om negativ forskelsbehandling, da ingen andre 
ejendomme er underlagt denne bestemmelse 

Administrationen påpeger, at indsiger med lokalplanen 
bliver givet nogle muligheder for at bebygge sin 
ejendom, som ingen andre grundejere gives. Det er de 
muligheder, administrationen finder det både 
nødvendigt og rimeligt, at regulere på samme vis som 
administrationen regulerer øvrige muligheder, der gives 
med planen. 
 
Årsagen til, at der kræves særlige bestemmelser for 
mat. 1ea er, at lokalplanen giver mulighed for at denne 
matrikel kan bebygges med op til 850 m2. (tidligere 
1000m2) Dvs. en forøgelse på ca. 400 m2 fra det 
bebyggede areal, der i dag ligger på ca. 450 m2 og en 
forøgelse, der ikke kan rummes inden for 
bestemmelserne for bevaringsværdig bebyggelse og 
delområde III. Her kan der maks. bebygges et areal 
med et fodaftryk på 150 m2 + 50 m2 sekundær 
bebyggelse. Endvidere er der tale om en særegen 
arkitektur, det ikke ville være hensigtsmæssigt at skulle 
underlægges alle med de øvrige bestemmelser der 
gælder for delområde III. 
 
Da der ikke længere er bundet 2x230 m2 i 
udstykningerne mod nord vurderer administrationen at 
et sæt af nye bestemmelser er nødvendige for at sikre 
en fremtidig hensigtsmæssig bebyggelse af mat. 1ea.  
 
Efter yderligere dialog med grundejer foreslår 
Administrationen lokalplanens bestemmelser rettet til, 
så de er i overensstemmelse med nedenstående.  
 
- Der gives ikke mulighed for udstykning 
 
- Det samlede areal der må bygges på matrikel 1ea 
fastsættes til 850 m2.  
 
- Friholdelseszonen, der skal sikre at Nørrehalds 
særegne og solitære karakter bevares, erstattes af en 
respektafstand til hovedhuset på Nørrehald, inden for 
hvilken, der ikke må opføres nogen form for bebyggelse. 

Bemærkningen 
imødekommes delvist.  
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- Zonen kan skabe administrative uklarheder, hvilket strider 
imod planens formål om at ensrette sagsbehandling 
- Zonen forhindrer udviklingsmuligheder hvilket strider imod 
planens formål 
- Krav om kig til Nørrehald underminerer ret til privatliv 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omfanget af denne er justeret så udstrækningen er 
større på ejendommens forside og mindre på dens 
bagside. Den fremgår af lokalplanens bilag 12.  
 
Der udlægges en Linje A og en Linje B, der inddeler 
ejendommen i en nord-østlig zone og en syd-vestlig 
zone. De udlagte linjer og zoner fremgår af kortbilag 12.  
Det gøres gældende at der: 
 
- Inden for den nord-østlige zone må opføres både 
primær og sekundær bebyggelse, så længe denne 
overholder relevante bestemmelserne for 
bevaringsværdig bebyggelse samt bestemmelserne for 
delområde 3. Undtaget er dog: §§ 6.15, 6.16, 6.17, 7.11, 
8,21, 8.36, 8,38. 
 
- Inden for den syd-vestlige zone må udelukkende 
opføres sekundær bebyggelse i form af lette strukturer 
eks. drivhus, bålhytte, brændeskur mm, for hvilke det 
gælder at:  
 
- de må have en maksimal højde på 3,5 m. og arealet af 
hver enkelt enhed ikke må overstige 30m2.  
 
Eventuelle orangerier er fritaget fra kravet om, at der 
udelukkende må etableres sekundær bebyggelse.  
 
Det fastholdes at: 
Al ny bebyggelse skal underlægge sig og tilpasse sig 
det eksisterende byggeri, således at hovedhuset på 
Nørrehald til stadighed fremstår som det mest 
fremtrædende byggeri på matriklen. Dette betyder at al 
ny bebyggelse skal tilpasses dette, hvad angår 
proportioner og stiltræk, samt farver og materialevalg. 
 
Administrationen har dog ingen hensigt om at stå i vejen 
for et muligt veltilpasset projekt og forslår derfor 
tilføjelsen af denne kompetancenorm: 
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Beskæring af kulturmiljø 
(26) + (28) Indsigere påpeger at muligheden for at udstykke fra 
mat. 1ea (Nørrehald) beskærer kulturmiljøet fremfor at 
beskytte/udvikle det. 

Der kan ansøges om dispensation fra bestemmelserne 
§ 8.42 om respektafstand og § 8.43 om 
bebyggelsesmuligheder nord og syd for den øst-vest 
gående linje, såfremt der fremlægges et veltilpasset og 
velbelyst projekt. 
 
Da muligheden for at udstykke fra mat. 1ea, Nørrehald 
bortfalder, er denne bemærkning ikke længere relevant. 

 
 
 
 
 
 
 
Bemærkningen giver ikke 
anledning til ændringer 
 

P: 
Egils Have. Mat. 1k 
 

(28) Indsiger mener, at det er i modstrid med planens 
intentioner om et kulturelt centrum at byens hus placeres i den 
anden ende af området. 
 
 
 
 
(29) Indsiger ser frem til at delområde V etableres som en 
smuk indgang til området.  
 
(4) Indsiger mener ikke, at lokalplanen tillader, at det 
oprindelige forslag (bilag 1) og det næsten identiske 
viderebearbejdede projekt (bilag 2) til Egils Have kan 
realiseres. Indsiger påpeger at projektet kun bliver realiseret 
såfremt lokalplanens rammer tillader den foreslåede 
bebyggelse. Indsiger peger på flg. specifikke problemstillinger: 
 
 

1. Udstykning og beregning af bebyggelsesprocent. 
Kun bygning B kan opføres indenfor lokalplanens krav. 
Skal planen overholdes skal søen næsten fjernes, 
indkørsler for bolig C og D flyttes til hovedgaden, og 
ankomst og p-areal til byens hus udfordres.  
Konsekvenser: Den høje arkitektoniske kvalitet 
forsvinder, åndehullet forsvinder og projektet vil ikke 
længere stemme overens med det, der lå til grund for 
revisionen af lokalplan 426.  
Løsningsforslag:  
De private haver skal begrænses og fællesareal skal 

Administrationen vurderer ikke, at placeringen af Byens 
Hus i delområde V vil udvande – men derimod bidrage 
til - det liv, der er i den østlige del af den kommercielle 
akse, da de muligheder, der gives ifht Byens hus er 
væsensforskellige fra de eksisterende tilbud i den 
østlige ende.  
 
Administrationen vurderer ligeledes at delområde V i høj 
grad vil løfte ankomsten til området fra Femmøller.  
 
Administrationen påpeger, at der altid bør forventes en 
vis tilpasning af et projekt fra de tidlige skitser til det 
projekt, der kan realiseres med en lokalplan. 
Administrationen påpeger, at der har pågået en 
omfattende dialog med indsiger, og at de her 
fremkomne forbehold ikke har været tilkendegivet 
tidligere.  
 
Administrationen har i det forberedende arbejde forsøgt 
at imødekomme ønskerne for delområde V i videst 
mulige omfang. Eksempelvis kan nævnes at den 
nuværende plan giver mulighed for flere boliger i kraft 
af, at der nu er givet mulighed for dobbelthuse, i 
modsætning til de 3-5 boliger, der var udgangspunktet 
for at starte arbejdet med delområde V. Samtidig er 
kravet til grundstørrelsen sat ned fra 1000m2 til 800m2.  
 
Ifht til de herunder beskrevne forslag til ændringer i 
lokalplanen har det været afgørende for 
administrationen at sikre, at muligheder og 

Bemærkningen giver ikke 
anledning til ændringer 
 
 
 
 
 
Bemærkningen giver ikke 
anledning til ændringer 
 
Bemærkningen giver ikke 
anledning til ændringer 
 
 
 
 
 
 
Bemærkningerne 
imødekommes delvist.  
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med i beregning af bebyggelsesprocenten. 
 

2. Forslag til fordeling af fællesarealer  
Fra mat. 1k´s størrelse på 6872 m2 fraregnes 800 m2 
til byens hus. De resterende 6072 m2 fordeles ifht. 
etageareal på den enkelte ejendom. Alle ejendomme 
får derved en bebyggelsesprocent på 20.  
Løsningsforlag: Der indskrives en bestemmelse om at 
bebyggelsesprocenten i delområde V er 25% for 
boliger inkl. tillæg af fællesareal og 30% for byens hus. 
Begrundelse:  
- Der kan ikke udstykkes i de øvrige delområder 
- Egils Have er en nyudstykning med markant 
arkitektur, der afslutter den kommercielle akse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

begrænsninger i delområde V er: 
1) udlagt i tråd med, hvad der er gældende i de øvrige 
områder  
2) i overensstemmelse med de generelle retningslinjer 
fra Kommuneplan 2020 
3) medvirkende til at det fremlagte projekt kan realiseres 
i en lettere revideret form 
4) med til at sikre at kvaliteten af det fremlagte projekt 
fastholdes når det realiseres.  
 
I fht bebyggelsesprocent påpeger administrationen, at 
indsigers beregninger ikke tager højde for at udlæg til 
veje, parkering og LAR-løsninger ikke indgår i det areal, 
der beregnes bebyggelsesprocent af, hvilket er gængs 
praksis i Syddjurs Kommune. Dvs. at 
bebyggelsesprocenten beregnes ud fra boligareal på 
den enkelte matrikel (efter af veje, stier, fælles arealer 
og vandhåndtering er udlagt) Administrationen vurderer 
ikke, at der er grundlag for at afvige fra gængs praksis i 
dette tilfælde.  
 
Administrationen medgiver dog, at det kan være 
hensigtsmæssigt at bebyggelsesprocenten for boligerne 
i delområde V hæves, således at bebyggelsen kan få 
lidt mere fylde og dermed blive en mere markant 
ankomst til området fra Femmøller. Det foreslås derfor 
at: Delområde V flyttes fra bestemmelsen om maks. 
Fodaftryk på 120m2/150m2 og maks. etageareal på 180 
m2 til at: underlægges en bebyggelsesprocent på 30 for 
boliger. Dette svarer til bebyggelsesprocenten i 
delområde I, der markerer ankomsten til feriebyen fra 
kysten. Administrationen gør opmærksom på, at 
bebyggelsesprocenten gælder den enkelte matrikel.  
 
Da Byens Hus udelukkende kan have det omfang det 
har i dag, plus et mindre vindfang og sekundær 
bebyggelse for hvilke, der er fastlagt maksimale 
størrelser, anser administrationen det ikke for 
hensigtsmæssigt, at der udlægges en 
bebyggelsesprocent for Byens Hus.   
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I fht matrikelstørrelse medgiver administrationen, at 
bestemmelserne kan justeres en smule således at der 
tages bedre højde for udstykninger til hhv. enkelt- og 
dobbelthuse og foreslår derfor at bestemmelsen om 
udstykning i delområde 5 ændres til: 
 
§4.2:  
Inden for delområde V, omfattende ejendommen 1k 
Lyngsbækgård Hgd. Dråby kan der udstykkes (3-5) 
matrikler til boligbebyggelse enten som enkelthuse eller 
som dobbelthuse.  
 
Matrikler udlagt til enkelthuse skal have en minimum 
grundstørrelse på 700 m2 og matrikler udlagt til 
dobbelthuse skal have en minimum grundstørrelse på 
1000 m2. (tidligere 800m2) 
 
Såfremt dobbelthusene efterfølgende skal udstykkes 
individuelt, skal den enkelte matrikel have en 
grundstørrelse på min. 500 m2. 
 
§4.3 
Der må maksimalt udlægges 5 bygningsenheder uanset 
kombinationen af enkelt- og dobbelthuse.  
 
Da administrationen vurderer at kravet til udlæg af 
fælles friareal bør være samstemmende med mængden 
af boliger, der udlægges med det endelige projekt, 
foreslås det, at kravet til udlæg af fælles friareal ændres 
fra 2150 m2 (inkl. 800 m2 til Byens hus) til at være 
afhængigt af det faktiske udlæg således:  
Udstykningen er betinget af, at der udlægges udendørs 
fælles opholdsareal i flg. omfang:  
 
- Opføres der kun enkelthuse, skal der udlægges et 
areal på minimum 700 m2 + 5% af grundens samlede 
areal på 6827 m2.  
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- Opføres der kun dobbelthuse, skal der udlægges et 
areal på minimum 700 m2 + 10% af grundens samlede 
areal på 6827 m2.  
 
- Opføres der en kombination af enkelthuse og 
dobbelthuse, skal der udlægges et areal på minimum 
700 m2 + 7,5% af grundens samlede areal på 6827 m2.  
 
Arealet inkluderer ikke areal udlagt til 
regnvandshåndtering. 
 
Det gøres gældende for det udendørs fælles 
opholdsareal at:  
 
- Det skal være velplaceret i forhold til solorientering, læ, 
og regnvandsbassin.  
 
- Det skal udlægges på terræn med en maksimal 
hældning på 5%. 
 
- Arealet skal i udgangspunktet være 
sammenhængende, men dele af arealet kan udlægges 
som mindre plateauer i områdets nordlige skrænt, 
såfremt disse er plane og tilgængelige. 
 
- Der kan fra arealet udstykkes 700 m2 til en særskilt 
matrikel til Byens Hus. Denne matrikel skal udover 
bygningen inkludere arealer til handikap- og 
cykelparkering, affaldshåndtering, udeophold, samt 
færdsel omkring bygningen. Såfremt Byens hus ikke 
opføres, skal de 700 m2 fortsat indgå som del af det 
udendørs fælles opholdsareal.  
 
Disse krav er i overensstemmelse med retningslinjer 
udlagt i Kommuneplan 2020s for arealudlæg til tæt-lav 
boligbebyggelse og det er administrationens vurdering, 
at det foreslåede projekt, evt. med mindre justeringer, 
kan gennemføres inden for disse rammer, uden at det 
behøver at gå ud over den arkitektoniske kvalitet.  
Administrationen påpeger overfor indsiger, at 
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regnvandsøen ikke blot kan fjernes, da den er en del af 
den godkendte vandforvaltningsstrategi for området og 
at der med §9.8 er truffet bestemmelse om at denne 
skal udlægges.  
 
Da administrationen er indforstået med, at en af 
hensigterne med projektet er at skabe et attraktivt fælles 
friareal omkring regnvandssøen foreslås det at tilføje: 
§4.5: Af matrikler udlagt til boliger kan op til 20% af 
matriklens areal udlægges som del af det fælles friareal 
i delområde V. Dette vil dog være i tillæg til det 
minimumsareal, der skal udlægges jf. § 4.4. 
 
For at sikre at udlægningen af parkeringsareal 
afstemmes ifht det faktiske udlæg af enkelt- og 
dobbelthuse foreslår administrationen flg. tilføjelse til 
bestemmelser vedr. parkering:  
Pr. dobbelthus udlægges 1 parkeringsplads pr. bolig 
samt 1 ekstra fælles parkeringsplads. 
 
For at sikre at projektet ikke låses i fht til udlæg af 
bestemte stiforløb, der lige nu forventes justeret en del, 
foreslås ”i princippet som ses på tegnings s. 27” slettet 
fra § 5.7 om udlæg af stiforløb i Egils have.  
 
For dels at sikre den særlige arkitektoniske karakter 
indsiger beskriver og dels tage højde for det ekstra 
arealforbrug, der er ved brug af bygningsfremspring, 
forslår administrationen flg. tilføjelse: 
For boliger i delområde V gælder det:  
- at facaderne i princippet skal fremstå som illustreret på 
bilag 11a. (Der vedlægges en facadetegning som bilag) 
Dvs. facaden skal inddeles i regelmæssige lodrette fag 
markeret af træelementer med udfyldning i tegl eller træ.
  
- at facader ud mod Hovedvejen og Nørrehaldvej skal 
udføres med min. 2 forskydninger i facaden jf. princip 
illustreret på bilag 11b. (der vedlægges en principplan) 
Forskydninger skal udføres med en dybde på minimum 
1 m.  
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Dog kan den del af arealet, der udgøres af en 
udadgående forskydning, regnet fra forskydningens 
skæring med det primære bygningsvolumen, indgå med 
en faktor 0,8 ved beregning af bebygget areal. 
 
For at sikre den tilsigtede proportionering af vinduerne i 
delområde V foreslås endvidere flg. tilføjelse til § 7.17 
om vinduer:  
- Dog gælder det for vinduer i nybyggeri delområde V, at 
de kan udføres som topstyrede vinduer. 
 
For at sikre den tiltænkte karakter af det fælles friareal 
foreslås flg. tilføjelse til §12.3 om tekniske anlæg: 
Bassinet må ikke udføres med tekniske skråninger, 
hegning og lign. og til § 9.8 om regnvandssøen at den: 
Skal fremstå med en rekreativ karakter.   
 
Som indsiger påpeger, er en del af projektets 
berettigelse at forstærke den kommercielle akse i 
Feriebyen. For at sikre, at projektet i så høj grad som 
muligt medvirker til dette, forslår administrationen 
endvidere flg. tilføjelser og ændringer: 
§6.21: For boliger beliggende langs med Hovedgaden i 
delområde V gælder det, at én længdefacade skal 
vende ud mod Hovedgaden. 
 
§ 9.5: Afgrænsningen omkring offentlige 
parkeringsarealer skal fastholdes/etableres i klippet 
bøgepur. 
 
 - på parkeringsarealer og pladser, angivet på kortbilag 
5 samt mellem hovedgaden og det fremtidige 
parkeringsareal i Egils Have må afgrænsningen have en 
maksimal højde på 80 cm. 
 
Dette gælder dog ikke det fremtidige parkeringsareal 
ved Byens Hus.  
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3. Bygningernes udformning  
3.1: Forbindelsesled:  
Indsiger mener, at bestemmelser for forbindelsesled er 
for stramme og påpeger at Egil Have projektet ikke 
kan gennemføres i fht §6.10, der fastlægger at 
forbindelsesled maks. må være maks. 20 m2 og skal 
være trukket min 20 cm tilbage fra hjørnerne på de 
primære volumener, da 2 af de planlagte bygninger 
overskrider med 0,38 m2 og 1 af de planlagte 
bygninger overskrider med 7,36 m2.  
Endvidere mangler lokalplanen eksempel på 
tilbagetrækning når 3 bygninger forbindes.   
Forslag: 
- Størrelse bør hæves til 25 m2. for sammenbyg af 2 
huse og 30m2 for sammenbyg af 3 huse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Krav om tilbagetrækning bør formuleres således: 
Sammenbygningen skal minimum være trukket 20 cm 
tilbage i forhold til de bygninger der bliver forbundet. 
 

 
 

 
Administrationen medgiver at bestemmelsen for det 
areal, der kan udlægges til forbindelsesled i nogen grad 
bør afstemmes med antallet af de bygningsvolumener, 
der skal forbindes og at der ligeledes bør tages højde 
for, om der udlægges areal i 1 eller 2 plan. Derfor 
foreslås flg. justering til §6.10: 
- arealet må ikke overstige 20m2 
- forbindes 2 bygningsvolumener må 
forbindelsesleddets bebyggede areal (fodaftryk) ikke 
overstige 16 m2. Dvs. der kan bygges i alt 32 m2.  
- forbindes 3 bygningsvolumener må 
forbindelsesleddets bebyggede areal (fodaftryk) ikke 
overstige 24 m2. 
 
Det er i den efterfølgende dialog med grundejer kommet 
frem, at de i indsigelsen angivne behov for m2 ikke 
svarer til det faktiske behov, indsiger har for at kunne 
gennemføre projektet, som det foreligger i dag.  
Administrationen påpeger at hensigten med 
bygningsleddet er, at længehuset skal være let 
aflæseligt og fremstå som den fremtrædende 
bygningsform i området. Det er administrationens 
vurdering, at den måde indsiger anvender 
bygningsleddet på i Bolig C, ikke er i overensstemmelse 
med denne hensigt, men at der med relativt små 
justeringer til projektet, vil kunne fremlægges et forslag, 
der er i overensstemmelse med både hensigt og 
bestemmelserne, hvilket vurderes at være det mest 
hensigtsmæssige, både for hele lokalplanens område 
og for delområde V. 
 
Administrationen kan ikke finde nogen væsentlig forskel 
imellem indsigers formulering om krav til en 
tilbagetrækning på 20 cm. og den, der er indskrevet i 
bestemmelsen og ser derfor intet behov for at denne 
tilrettes.   
 

 
Bemærkningen 
imødekommes delvist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærkningen 
imødekommes ikke.  
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- Endvidere antager indsiger at højdebegrænsningen 
på 2 tagsten kun gælder hvis bygningen har 
tagrejsning.   
 
3.2 Bygningsfremspring. 
Indsiger mener, at bestemmelse om 
bygningsfremspring er for stram, da fremspring 
maksimalt må udgøre 30% af bygningens facade. 
For Egils have projektet gælder flg. 1 bygning har 
fremspring på 32%, 2 bygninger har fremspring på 
47% (39% hvis taghave/byggers medregnes), 1 
bygning har fremspring på 35% (27% hvis taghave/ 
bryggers medregnes) 
Indsiger påpeger at Molskroen vil være i modstrid med 
lokalplanen. 
Forslag: Bestemmelsen hæves til 50% såfremt flg. er 
opfyldt: Husdybden på den primære bygning skal være 
under 7 meter og bygningsfremspringet må maksimalt 
være 1,5 meter. 
 

Indsiger mener at ovenstående forslag skal gælde hele 
feriebyen og ikke kun delområde V.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Indsiger påpeger, at det i § 3.3 omtalte fælles friareal i Egils 
Have lige nu skal etableres uanset om det foreslåede 
byggeprojekt realiseres. Indsiger ønsker, at denne 
bestemmelse formuleres så den først træder i kraft hvis 
udstykningerne etableres. 

Administrationen påpeger at taghøjden gælder uanset 
tagtype, men at den jo burde være langt under de 2 
tagsten såfremt, der ikke arbejdes med en tagrejsning. 
 
 
Det er administrationens vurdering at bestemmelsen har 
haft til hensigt at forhindre disproportionalt brede 
bygningsfremspring og medgiver at bestemmelsen har 
en uhensigtsmæssig betydningen for udformningen af 
bebyggelsen i Egils Have og foreslår derfor 
bestemmelsen gældende for den samlede Ferieby 
ændret fra:  
Den samlede bredde af bygningsfremspringet/ 
bygningsfremspringene maksimalt må udgøre 30% af 
den enkelte facade. 
Til: 
- det enkelte bygningsfremspring maksimalt må have en 
bredde på 30% af længden af den facade det 
udspringer fra. 
 
Administrationen vurderer endvidere, at det ikke er 
hensigtsmæssigt at stille krav om, at bygningen skal 
være under 7 m. bred, da dette ikke har betydning for 
hvordan bygningsfremspringet fremtræder. 
Administrationen ved ikke i hvilken retning, indsiger 
mener at fremspringet kun må være 1,5 meter og kan 
heller ikke identificere hensigten med ønsket om denne 
begrænsning. Administrationen vurderer, at det i stedet 
vil være hensigtsmæssigt med flg. tilføjelser til 
proportioneringen af bygningsfremspringene: 
- at hovedhusets grundform og proportioner skal 
fastholdes. 
- at taghøjden maksimalt må være 2 tagsten under 
hovedhusets tagryg. 
 
Administrationen påpeger at lokalplanen ikke påfører 
handlepligt, men for at undgå enhver tvivl foreslås 
denne justering af §3.4:  
Såfremt delområde V udstykkes skal der indenfor 
delområdet etableres rekreativt fællesareal med offentlig 

Bemærkningen giver ikke 
anledning til ændringer. 
 
 
 
Bemærkningen 
imødekommes delvist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærkningen 
imødekommes 
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adgang og plads til ophold. Inden for fællesarealet må 
der tillige etableres anlæg til lokal afvikling af regnvand 
(LAR) i form af f.eks. regnvandsbassin, regnbede, 
forsinkelsesbassin, opstuvningsarealer mv. Udlæg af 
LAR-løsninger vil kræve arealudlæg i tillæg til det, der 
stilles krav om i § 4.4. 

Q: 
Bilag 

(16) Indsiger mener at bilagsnummer, bør tilføjes til §17.2 om 
ophævelse af servitutter.  
 
(25) Der bør være bedre overensstemmelse mellem bilag 2 
(anvendelse) og kortbilag 3 (delområder) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(25) Indsiger påpeger, at der ikke er et zonekort og at dette bør 
medsendes. 
 
 
 
 
 
(25) Indsiger mener, at der i §3.1 som minimum bør henvises 
til kortbilag 2. 

Relevant bilagsnummer tilføjes til § 17.2 
 
 
Administrationen medgiver, at det ville være 
hensigtsmæssigt, hvis de to kortbilag ville kunne være 
sammenfaldende, men det er desværre ikke muligt, da 
der ikke kan ændres på eller tilføjes til en 
sommerhuszone indenfor kystnærhedszonen uden et 
landsplansdirektiv og da den udlagte sommerhuszone 
ikke stemmer overens med den oprindelige struktur i 
Egil Fishers plan giver det ikke mening at denne danner 
grundlag for inddeling i delområder. Da lokalplanen har 
til hensigt at bevare og forstærke denne struktur er 
delområderne udlagt i overensstemmelse med dens 
akser og rekreative rum.  
 
Administrationen gør opmærksom på at Kortbilag 2 
svarer til et zonekort, hvor det areal angivet som 
”sommerhusområde” ligger i sommerhuszone og øvrigt 
areal er beliggende i landzone. Endvidere er der et kort 
med eksisterende sommerhuszone på lokalplanens s. 
27. 
 
Administrationen gør opmærksom på, at henvises til 
kortbilag 2 i 1. sætning i § 3.1. 

Bemærkningen 
imødekommes 
 
Bemærkningen 
imødekommes ikke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærkningen giver ikke 
anledning til ændringer. 
 
 
 
 
 
Bemærkningen giver ikke 
anledning til ændringer. 

R: 
Kommuneplantillæg 

(26) Indsiger savner begrundelse for at fastholde 1.10BE11 i 
landzone og påpeger at området ikke er udpeget som landsby 
og derfor ikke opfylder den planlægningsmæssige begrundelse 
for udarbejdelse af en lokalplan, som omfatter byudvikling i 
landzone.  

Administrationen påpeger, at når der med 
kommuneplantillæg 01 udlægges en ramme, kan der 
inden for denne laves en regulerende lokalplan. 
 
Endvidere påpeges, at der arbejdes med begrænset 
udvikling i et allerede bebygget område. Området 
forbliver i landzone, da intentionen er at fastholde den 
eksisterende struktur og karakter. Der lægges ikke op til 

Bemærkningen giver ikke 
anledning til ændringer. 
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væsentlig øget bosætning eller lignende, der vil fordre 
en overførsel til byzone.  
 
Der er tale om en Ferieby med feriebebyggelse blandet 
med helårsbeboelse og tilhørende servicefunktioner. 
Der planlægges for området på samme måde, som der 
planlægges for andre lignende rammelagte arealer i 
landzone. Eksempelvis ferieområder som Øer, 
turismeanlæg som Djurs Sommerland og Lübker, 
sommerhusområder.  

S: 
Miljøvurdering 

(26) Indsiger er uforstående overfor at det i ”Afgørelse om ikke 
miljøvurderingspligt” fremgår, at der ikke er registeret bilag IV 
arter eller truede arter. Indsiger har registreret flagermus hvert 
år i ca. 30 år.  
(28) Indsiger er uforstående overfor at det i ”Afgørelse om ikke 
miljøvurderingspligt” fremgår, at der ikke er registeret bilag IV 
arter eller truede arter. Indsiger har registreret flagermus og 
snoge hvert år i ca. 60 år. Flagermusene yngler bla. på 
Nørrehaldvej 2, Jomfrusvajet 2 og Egil Fischers vej 12 samt i 
omkringliggende træer.  

Administrationen takker for den fremsendte information 
omkring registrering af Bilag IV arter. Denne er 
videresendt til kommunens afdeling for Natur og på 
deres opfordring foreslås flg. afsnit indsat i lokalplan og 
kommuneplan: 
Der er langs kysten, der grænser op til planområdet, 
registreret områder som potentielt levested for 
markfirben, ligesom sydvendte skråninger i 
lokalplanområdet kan være yngle-/rasteområder for 
markfirben. Lokalplanen lægger dog ikke op til indgreb 
på sydvendte skråninger, og derfor vurderes planen ikke 
at have en indvirkning på eventuelle yngle-
/rasteområder for markfirben.  

Syddjurs Kommune har ikke registreret yderligere bilag 
IV-arter i området. Forvaltningen er dog opmærksom 
på, at området er velegnet som fødesøgningsområde 
for flagermus, ligesom både træer og nogle af 
bygningerne kan være yngle- eller rasteområder for 
flagermus. Planforslaget lægger ikke op til nedrivning 
eller ombygning af huse eller til fældning af træer, og 
dermed vurderer forvaltningen, at planen ikke vil skade 
yngle-/ rasteområder for flagermus. 
 
I resten af Syddjurs Kommune er der registreret 
regelmæssig forekomst af de øvrige bilag IV-arter 
odder, mygblomst, løgfrø, stor vandsalamander, 
spidssnudet frø og strandtudse. Lokalplanområdet er 
dog ikke egnet som yngle-/rasteområde for nogen af 
disse arter, da de er tilknyttet vandløb, søer eller moser. 

Bemærkningerne har 
afstedkommet tilføjelse til 
lokalplanens redegørelse. 
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Samlet set er det kommunens vurdering, at 
planforslaget ikke vil skade yngle-/rasteområder for 
bilag IV-arter. 
 
Informationerne har ikke givet anledning til en fornyet 
screening.  

T: 
Skovbyggelinje 

(26) Indsiger mener ikke, at det er i overensstemmelse med 
naturbeskyttelseslovens § 14 at tillade udstykning af 2 boliger i 
kanten af skoven og påpeger at udvidelse af bebyggelse samt 
udstykninger til Egils Have og fra Nørrehald vil kræve 
dispensation fra skovbyggelinjen, der har til formål at sikre 
skovenes værdi som landskabselementer og opretholde 
skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv.  

Da der er eksisterende bebyggelse imellem skoven og 
den ny bebyggelse, der planlægges for, vurderes det, at 
udstykningerne er undtaget fra skovbyggelinjen og der 
dermed ikke er noget krav om, at der dispenseres fra 
denne.  
Jf. tidligere bemærkninger udlægges der ikke længere 2 
boliger i kanten af skoven. 

Bemærkningen giver ikke 
anledning til ændringer. 

U: 
Uklarheder/tekniske 
fejl 

(4) Indsiger påpeger at linje 6 på s. 30 skal rettes fra V til IV. 
 
 
(16) Indsiger påpeger at der i §6.10 er en typografisk 
meningsforstyrrende fejl. 
 
(16) Indsiger påpeger at §12.10 og §12.11 mangler eller at  
§12.12 er angivet med forkert nummerering.  
 
(16) Indsiger spørger til hvordan §7.25 og §7.26 skal læses i 
sammenhæng med sætningen ”For skilte i delområde I – samt 
skiltnings til byens hus.   
 
 
 
(25) Indsiger mener at planen skal gennemgås minutiøst og 
der skal luges meget ud i teksten.  
 
 
(25) Indsiger mener at planen skal omskrives så overskrifter i 
redegørelsen stemmer overens med overskrift på 
lokalplanbestemmelser. 
 
 
 

Dette tilrettes 
 
 
Bestemmelsen er ændret. 
 
 
§nr. tilrettes 
 
 
Det skal læses sådan, at §7.25 (nu §7,32) gælder alle 
steder, hvorimod §7.26 (nu §7.34) kun gælder for 
Delområde I og Byens Hus. Underoverskrift foreslås 
rettet til så den fremstår som de øvrige overskrifter i 
afsnittet.   
 
Administrationen har gennemgået redegørelsen, hvilket 
har medført forslag til en del revisioner af teksten, både 
tilføjelser og tekstdele der er blevet slettet.  
 
Overskrifter foreslås tilrettet, hvor det er 
hensigtsmæssigt for forståelsen af indholdet i planen. 
Det foreslås også, at der tilføjes §nr til overskrifterne for 
at gøre det så nemt som muligt, at få et overblik over 
planens elementer.  
 

Bemærkningen 
imødekommes. 
 
Bemærkningen er 
besvaret 
 
Bemærkningen 
imødekommes. 
 
Bemærkningen giver 
anledning til grafisk 
tilretning. 
 
 
 
Bemærkningen 
imødekommes delvist. 
 
 
Bemærkningen 
imødekommes delvist.  
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(25) Indsiger mener at afsnittets om ny bebyggelses omfang 
og placering bør omskrives, så det relaterer direkte til 
delområder, da det vil gøre planen nemmere at bruge.  
 
 
 
 
 
(25) Indsiger mener, at det i afsnittet om Bebyggelse og anlæg. 
skal præciseres først i afsnittet, at det kun er gældende for 
bevaringsværdige huse og at afsnit 3 bør være det første.  
 
 
 
 
 
(32) Indsiger spørger om der kan bygges drivhuse uden 
byggetilladelse?  

Administrationen har vurderet, at det er mest 
hensigtsmæssigt at samle alle bestemmelserne og så 
udpege de punkter hvor de enkelte delområder adskiller 
sig. Dette er gjort for at undgå unødvendigt mange 
gentagelser og dertilhørende risiko for fejl. Planens 
opbygning er afstemt med byggesagsafdelingen, der 
skal administrere efter den.  
 
Afsnittet handler om både ny bebyggelse, eksisterende-
ikke-bevaringsværdig bebyggelse og bevaringsværdig 
bebyggelse og administrationen vurderer derfor ikke, at 
det hensigtsmæssigt at ændre den del af afsnittet.  
Administrationen anbefaler dog at: De 3 lag (nyt, 
eksisterende ikke bevaringsværdig og bevaringsværdig 
bebyggelse) beskrives mere tydeligt.  
 
Det kan der såfremt den samlede mængede af 
sekunder bebyggelse på grunden ikke overstiger 50m2 
og hvis bygningsreglementet og lokalplanens 
bestemmelser overholdes. 

Bemærkningen 
imødekommes ikke. 
 
 
 
 
 
 
Bemærkningen giver 
anledning til rettelser i 
redegørelsen. 
 
 
 
 
 
Bemærkningen er 
besvaret. 
 
 

 
 
 

Endvidere foreslår administrationen flg. tilføjelser til / ændringer i planen:________________________________________________ 

 

(Udover nedenstående er der tillige udført mindre korrektioner af teknisk karakter.)  

 

Delområder 

For at sikre, at der kan administreres efter planens delområder, foreslås det, at der tilføjes en bestemmelse med en oversigt over inddelingen 

i delområder, inkl. en henvisning til kortbilag 3: 

§ 3.2: Lokalplanområdet er inddelt i 5 delområder, der fremgår af kortbilag 3.  

Delområde I: Bebyggelse omkring den kommercielle akse øst for Stadion og Grønningen.  

Delområde II: Bebyggelse der ligger omkring kulturaksen og er med til at aftegne rummene omkring Stadion og Grønningen 

Delområde III: Bebyggelse, der ligger i baggrunden 

Delområde IV: Områdets grønne anlæg samt veje og stier. 

Delområde V: Den nye bebyggelse Egils Have. 
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Lokalplanens afgrænsning 

Planafdelingen er blevet gjort opmærksom på, at lokalplanens afgrænsning bør tilpasses mat. 1nf hvoraf en lille del ligger indenfor 

lokalplanens område, men ikke er en del af feriebyen, det foreslås derfor at: 

Afgrænsningen tilpasses så ingen del af mat. 1nf er med i lokalplanen. (Alle relevante kortbilag tilrettes) 

 

Veje:  

Vejretten nord for sænkningen er nedlagt som vej og grundstykket er solgt til privat ejer. Det betyder at arealet ikke længere kan anvendes 

til offentlig sti og det foreslås derfor at: Stistykket fjernes fra kortbilag 5. 

 

Detailhandel: 

Da der i Kommuneplan 2020 ikke er udlagt et lokalt område til detailhandel, må der kun opføres enkeltstående butikker. Administrationen 

foreslår derfor at: Ordet ”enkeltstående” tilføjes til § 3.8. 

 

Altaner over forbindelsesled:  

Da der altid vil kunne påpeges visse indkigsgener, foreslås det at ordet ”væsentlige” tilføjes til § 6.16 om at der kan etableres tagterrasse 

over forbindelsesled, så længe der ikke er væsentlige indkigsgener. Dette skal sikre, at den forelagte mulighed er en reel mulighed.    

 

Bevaringsværdig bebyggelse: 

Til bestemmelse om at bygningens fagdeling skal respekteres foreslås flg. tilføjelse:  

Såfremt huset oprindeligt er opført med en sådan fagdeling.   

Til bestemmelsen om, at der til døre og vinduer kan anvendes originale farver, foreslås tilføjet: eller materialer. 

Til bestemmelser om, hvordan skorsten skal fremstå, foreslås flg. tilføjelse: fremstå med sit originale udtryk såfremt dette kan påvises.    

Flg. bestemmelse foreslås tilføjet: For skiltning til bevaringsværdig bebyggelse henvises til bestemmelser i § 7. 

 

Tage og kviste: 

Bestemmelserne ang. tagmaterialer §8.18, §8.19 og §8.20 fremstår uklart og foreslås strammet op, dog uden indholdsmæssige ændringer.  

Det foreslås at noten om at tage kan udføres med valm gøres til en bestemmelse: § 6.7: Tage kan udføres med hel- eller halv valm. 

For at undgå, at tagvinduer ”hænger” i tagrenden og ”hopper og danser på taget” foreslås det at ”tagvinduer” føjes til bestemmelserne for 

hvordan kviste skal placeres på taget.  

Samtidig foreslås det indskrevet i 7.26 der henviser til kap 8 for bestemmelser om kviste at denne henvisning også gælder for tagvinduer.  

For at sikre, at kviste og tagvinduer fremstår som selvstændige elementer på taget foreslås bestemmelsen om at de skal placeres min. 2 

tagsten under tagets rygning suppleret med at de også skal placeres: mindst 2 tagsten fra underkant tag og mindst 2 tagsten fra husets gavl. 
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Endvidere foreslås det præciseret, at det at kviste og tagvinduer skal respektere facaderytme betyder at: Placeringen af kviste og tagvinduer 

skal følge rytmen af døre/vinduer i facaden under. 

Da det vurderes at være en uhensigtsmæssig undladelse, foreslås det at:  

”Heltagskviste” dvs. kviste med saddeltag, tilføjes til de mulige kvisttyper for tegltage.  

 

Kompositmaterialer: 

Det er administrationens vurdering at kompositmaterialer, der ellers vinder mere og mere indpas, hverken i udtryk eller med deres fravær af 

patinering passer ind i et område, der er så præget af naturlige materialer og tidens gang som Feriebyen og foreslår derfor denne tilføjelse: 

§ 7.13: Til gavle, facader og tage må der ikke anvendes kompositmaterialer, der fremstår som andet, end det de er, eks. plast der ligner træ.  

 

Skilte: 

For at sikre administrerbarheden af bestemmelsen om at skilte ikke må udføres i reflekterende materialer, foreslås det at tilføjet at, de:  

Ikke må have en glansværdi på over 10.  

 



Nr. 1
Høringssvar fra Maibrit Andersen, 8400 Ebeltoft indsendt d. 22-12-2021 21:1

Navn (Offentliggøres)
Maibrit Andersen

Virksomhed (Offentliggøres)

Postnummer (Offentliggøres)
8400

By (Offentliggøres)
Ebeltoft

Høringssvar (Offentliggøres)

Jeg ser nogle betænkeligheder ved den nye lokalplan 426.
Enig i at fællesarealer, parker, linier og akser og de meget flotte og 
bevaringsværdige huse som Egil Fischer har tegnet og fået opført, at der bliver 
lavet en lokalplan som værner om dem.
Men Femmøller Strand by, er jo i tiden der er gået siden han skabte det, blevet til 
også meget andet. En by med plads til forskellighed og mangfoldighed. Mange 
smukke små sommerhuse er her, og der er plads til mange forskellige sociale lag. 
Det er det der gør en by levende synes jeg.
At man i planen arbejder for at få så mange mennesker til området med 
rundvisninger o.lign, finder jeg betænkeligt. Der kører busser indimellem igennem
vores små veje, hvilket jeg ikke synes de er bygget til. Og det er et område der 
gerne skulle kunne rumme de mennesker der bor og lever i deres huse og 
sommerhuse, uden de kommer til at føle sig helt overrendt.

det er også betænkeligt at man ikke kan opføre en garage eller overdækket terrasse
på sin grund, hvis der bliver så snævre regler for byggeprocenten.
At man arbejder på, at man i fremtiden kun ser længdehuse med 1 1/2 plan, er da 
tosset, hvis man ikke har til hensigt at udnytte den øverste etage.

Bilag (Offentliggøres)
6

 

 



Nr. 2
Høringssvar fra Steen Nordstrøm, 7100 Vejle indsendt d. 22-12-2021 21:09

Navn (Offentliggøres)
Steen Nordstrøm

Virksomhed (Offentliggøres)

Postnummer (Offentliggøres)
7100

By (Offentliggøres)
Vejle

Høringssvar (Offentliggøres)

Jeg vil hermed gøre indsigelse mod lokalplan nr 426 Egil Fischers Ferieby.
Jeg vil gerne bakke indsigelsen op indsendt af Kirsten R. Johannsen. Lokalplanen 
er blevet for restriktiv. Krav til bebyggelse i 1 1/2 plans højde er en række steder for 
restriktiv. Jeg giver Kirsten fuldstændig ret i, at der er en række mindre grunde, 
hvor 1 1/2 plans højde både vil skygge og give stor indsigt fremover.
Der er kun ganske få huse i hele området, der er bygget i 1 1/2 højde - fremover 
tvinges alle til denne bygningstype uagtet, at Egil Fischer har godkendt andre 
bygningstyper i områderne.

Det er stort set umuligt fremover at lave en overbygget terrasse eller en udestue i 
det eksisterende byggeri. Det er en unødig begrænsning af ejendomsretten for alle 
de eksisterende huse. Det burde være muligt også fremover - inden for nogle 
arkitektoniske retningslinjer - uden at det skal indbygges i husets krop.
Kan det virkelig være rigtigt, at kommunalbestyrelsen ønsker at være så restriktiv?

Det er ligeledes helt korrekt, at der ikke findes typehuse, der lever op til 
lokalplanens krav - hvilket typisk vil medføre omkostninger på +50% og klart give 
en social slagside.

Tilbygning må max være på 16 m2 - det er et unødvendig lav m2, der bør hæves 
uden at en tilbygning skal laves med den illustrerede mellemgang. 
Mellemgangsløsningen er langt fra altid den rigtigste arkitektoniske løsning.

Der er begrænsninger fremover på, hvor stort et areal der må belægges med
flise/træterrasse. Det har absolut intet med overfladevandsproblemer at gøre. Der er 
sandjord i hele området, hvor vandet hurtigt kommer ned til grundvandsspejlet. 
Denne begrænsning bør ophæves eller i større omfang tilpasses grundens størrelse. 
Der er samme regler for en grund på 750 m2 som en grund på 2000 m2. Det er dog 
sikkert, at overfladevandsproblemer ikke kan tillægges belægningen.



Det må klart være en fejl i lokalplanen, at der ikke stilles krav om sprossede ruder i
træbyggeri, når der stilles krav om dette i stenbyggeri. Jeg har ikke set et eneste
Egil Fischer byggeri med store panorama ruder - der bør være ensartede krav
uanset materialevalg.

Bilag (Offentliggøres)



Nr. 3
Høringssvar fra Grundejerforeningens Femmøller Strand, 8400 Ebeltoft 
indsendt d. 22-12-2021 18:11

Navn (Offentliggøres)
Grundejerforeningens Femmøller Strand

Virksomhed (Offentliggøres)

Postnummer (Offentliggøres)
8400

By (Offentliggøres)
Ebeltoft

Høringssvar (Offentliggøres)

Grundejerforeningen Femmøller Strand vil gerne foreslå, at de krav, der er til 
sprossede vinduer for murede huse ved nybyggeri, også gøres gældende for vinduer 
til træhuse. Dette for at opnå et mere homogent udtryk.

I lokalplanens punkt vedr. grundejerforeninger (s. 42 og §14), bør følgende 
faktuelle forhold afspejles.
Grundejerforeningen GFFS er en frivillig grundejerforening, der ikke varetager 
vejvedligeholdelse eller anden vedligeholdelse af fælles arealer m.v.
Det er derfor ikke en potentiel mulighed, at kommunen vil kunne pålægge 
grundejerforeningen for Egil’s Have at sammenslutte sig med GFFS.
Det er ikke hensigten, at Byens Hus - som anført - skal driftes af hverken 
grundejerforeningen for Egil’s Have eller GFFS. Byens Hus skal udlejes til og 
drives af en dertil etableret forening.

Vh
Bestyrelsen GFFS

Bilag (Offentliggøres)



Nr. 4
Høringssvar fra Jonas Emil Kring Anker-Petersen, 8400 Ebeltoft indsendt d. 
22-12-2021 15:27

Navn (Offentliggøres)
Jonas Emil Kring Anker-Petersen

Virksomhed (Offentliggøres)

Postnummer (Offentliggøres)
8400

By (Offentliggøres)
Ebeltoft

Høringssvar (Offentliggøres)
Høringssvar omhandlende delområde V + Byens hus/Kulturladen 1 af 2

Bilag (Offentliggøres)

hoeringssvar_ang._delomrade_v_-_arne_og_jonas_1_af_2.pdf

https://www.syddjurs.dk/sites/default/files/webform/hoeringssvar_ang._delomrade_v_-_arne_og_jonas_1_af_2.pdf
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Med fokus på udvikling og bevaring af Egil Fischers Ferieby Jonas Emil Kring Anker-Petersen, Bygherre 
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Side 1 af 32 Nørrehaldvej 4, 8400 Ebeltoft 

Høringssvar til Lokalplan nr. 426 
Sagsnr. 20/102875 

Omhandlende delområde V: Egils Have + Byens hus/Kulturladen

Introduktion: 

Lokalplanen nr. 426 med fokus på udvikling og bevaring af Egil Fischers Ferieby, er en revideret 
version af den oprindelige lokalplan 426 som er blevet udskudt bl.a. på grund forslaget til udvidelsen af 
lokalplanen til at omhandle delområde V.  
Her ses et udsnit af Syddjurs kommunes beskrivelse af forløbet med den reviderede lokalplan: 

”Forslaget til lokalplanen indeholder bl.a. tilføjelsen af delområde V, Egils Have, samt en række mindre tilføjelser og redaktionelle 
justeringer, der alle har til hensigt, at forstærke tiltagene/ånden i den oprindelige plan, samt at øge planens administrerbarheden. … ”  – 

Kilde: https://www.syddjurs.dk/egilfischer 

Det oprindelige forslag til det som er blevet til delområde V kan ses i det oprindelige høringssvar 
benævnt: ”Jonas Anker-Petersen - Indsigelser - Lokalplan 426 – Bevaring og forskønnelse af Egil Fischers Ferieby”  . 
Der er i den reviderede lokalplan blevet oprettet et delområde V som skal sætte rammerne for hvordan 
der må  opføres bygninger i det pågældende område. Desværre tillade bestemmelserne for delområde V 
ikke at det fremsendte forslag kan føres ud i livet. De problemer der opstår kan ses i set følgende afsnit. 

Vedhæftet det videre bearbejdede projekt. Det er stort set identisk med det oprindelig projekt, som var 
beslutningsgrundlaget for det reviderede lokalplansforslag.   
Det primære- og  sekundære areal er forøget med ca.112 m2 til i alt 1.662 m2. 
Denne forøgelse skyldes primært en mere præcis arealberegning af nybyggeriet samt byens hus. 

Høringssvar indsendt af: 

Bygherre: 

Jonas Emil Kring Anker-Petersen 

Nørrehaldvej 4, 8400 Ebeltoft 

I samarbejde med 

Arkitekt MAA: 

Arne Egeskjold  
Egil Fischersvej 4, 8400 Ebeltoft 

https://www.syddjurs.dk/egilfischer
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Den oprindelige plan for Egils Have 

Den oprindelig plan som blev indsendt, omhandlende visionerne for Parcelgaarden, som høringssvar til 
første version af lokalplansforslaget, kan ses i sin helhed i bilag 1. 

Den nuværende plan for Egils Have 
For at have et reference grundlag gennemgås først det nuværende, mere gennemarbejdet projektforslag, 
med henblik på at give læseren en bedre forståelse af de efterfølgende afsnit. 
Det nuværende projektforslag kan ses i sin helhed i bilag 2.  
Det nuværende projektforslag uploades også som et separat høringssvar, da dette giver mulighed for at 
uploade et fil i en bedre opløsning. 
Herunder ses haveplanen for Egils have med dertilhørende arealer for hvert enkelt hus. Da husene nu 
er blevet mere udførligt tegnet, har det været muligt at bestemme det præcise antal kvadratmeter pr. 
hus. Ydermere er tegningen herunder målfast, da der er blevet udført en opmåling af grunden, af en 
landinspektør. Laden/Byens hus og de to træer som ønskes bevaret er også opmålt og står derfor hvor 
de er angivet på kortet.  
De bygninger som ses på tegningen er: 
Bygning A: Byens hus/Kulturlade 
Bygning B: Enfamiliehus, bygningen længst mod øst 
Bygning C: Enfamiliehus + separat studiebolig 
Bygning D: En familiehus 
Bygning E: Dobbelthus; enfamiliehus + enfamiliehus 
Bygning F: Større villa 
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Tegningen herover illustrerer haveplanen der har til formål at give et overblik over fælles arealet, 
stisystemet gennem området, størrelsen på de private haver samt parkeringsmulighed for omtådet. 
Samtidig kan plantegningen for hver boligs stueetage ses.  
1. sal samt facadetegninger for alle bygninger kan ses i bilag 2.

Det samlede antal kvadratmeter kan aflæses af tegningen og det ses heraf at bebyggelsen vil have en 
total bebyggelsesprocent på 21%. 
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Problemer med lokalplanen ifht. gennemførsel af det indsendte forslag kaldet 
Egils Have 
Der er 3 steder i den fremsendte lokalplan der giver udfordringer i forhold til det oprindelige indsendte 
høringssvar fra november 2020. De tre udfordringer vil blive beskrevet med et løsningsforslag som 3 
separate punkter herunder: 

1 Bygningernes udformning i forhold til lokalplanens generelle bestemmelser. 
2 Udstykning og beregning af bebyggelsesprocenten i henhold til lokalplanen 
3 Forslag til fordeling af fællesarealer 

1: Udstykning og beregning af bebyggelsesprocenten i henhold til lokalplanen 

Hvis forslaget til lokalplanen ikke ændres, må jeg, Arne, konkludere, at det kun er bolig B der kan 
opføres. 

Hvis de øvrige boliger skal med, skal der udarbejdes et helt nyt forslag. 
Søen skal næsten fjernes og bolig C og D skal have indkørsel og grunde ned til Hovedgaden og 
Molsvej 

Det store ankomst- og parkeringsareal til Byens hus bliver også meget problematisk. 

Det nye forslag vil derfor ende med at blive i modstrid med hovedideen og uden de samme 

arkitektoniske kvaliteter som der var i det oprindelige projekt. 

Udover en høj prioritering af de arkitektoniske kvaliteter, var ideen også, at skabe et åndehul for alle 

Femmøller strands beboere. 
Det er derfor vigtigt af størrelsen på de private haver bliver begrænset, så hele udstykningen ikke ender 

med at blive total lukket af ligusterhække, uden mulighed for offentlig adgang. 

Det reviderede projekt vil også være i modstrid med det projekt, der var grundlaget for beslutningen 

om udarbejdelsen af en ny lokalplan. 

Hvis projektet skal kunne gennemføres, ser jeg kun den mulighed, at fællesarealet skal med i 

beregningen af bebyggelsesprocenten. 

Løsningsforslaget til dette punkt er ens med løsningsforslaget i punkt 2. 

Beregningen for denne model ses i punkt 2.  
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2: Forslag til fordeling af fællesarealer 

Samlet grundareal 6.827 m2 

Afsat til Byens hus 800 m2. Bebyggelsesprocenten bliver på 29. 

Restarealer på i alt 6.027 m2, fordeles på 5 matrikler i forhold til etagearealerne. 

Alle boliger får ved denne beregning en bebyggelsesprocent på 20. 

BOLIG B 

Matrikel 702 m2 

Andel fællesareal 155 m2 

I alt 875 m2 til beregning af bebyggelsesprocent 

BOLIG C 

Matrikel 898 m2 

Andel fællesareal 664 m2 

Ialt 1562 m2 til beregning af bebyggelsesprocent 

BOLIG D 

Matrikel 512 m2 

Andel fællesareal 410 m2 

Ialt 922 m2 til beregning af bebyggelsesprocent 

BOLIG E 

Matrikel 692 m2 

Andel fællesareal 712 m2 

Ialt 1404 m2 til beregning af bebyggelsesprocent 

BOLIG F 

Matrikel 621 m2 

Andel fællesareal 660 m2 

Ialt 1281 m2 til beregning af bebyggelsesprocent 
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ÆNDRINGSFORSLAG TIL BEREGNING AF BYGNINGSPROCENTEN: 

Lokalplanen § 4 Udstykning og § 6 Bebyggelsens omfang og placering: 

§ 6.1 Område V skal udgå.

§ 6.2 Område V skal tilføjes.

En bebyggelsesprocent op til 25 for boliger inkl. tillæg af fællesarealer, skal tilføjes § 4,2 og § 6.2. 

En bebyggelsesprocent op til 30 for Byens Hus 30, skal tilføjes  § 4,2 og § 6.2. 

KONKLUSION: 

De ovennævnte ændringer af område V, vil ud fra følgende begrundelser være nødvendige. 

1) Område I, II og III og IV er en bevarende lokalplan, der afstikker nogle regler for ændringer og
tilføjelser af en eksisterende bebyggelse. I disse områder er det ikke muligt at foretage yderligere

udstykninger.

.

2) Område V, Egils Haves er en ny udstykning med en markant bebyggelse der afslutter den
kommercielle akse´ mod vest.

Den arkitektoniske udformning har primært taget udgangspunkt i Nørrehald og Molskroen. To
markante bygninger, hvor Nørrehald har en direkte sammenhæng med Egils Have og Molskroen

afslutter den ´kommercielle akse´ mod øst.
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3: Bygningernes udformning i forhold til lokalplanens generelle bestemmelser: 
De gennerelle bestemmelser tillader ikke de foreslåede bygninger ifht. 2 punkter: 
1) Forbindelsesled må maximalt være på 20 m2, og minimum trukket 20 cm tilbage ift. den primære

volumen. Jf. §6.10

2) Bygningsfremspring må maximalt udgøre 30 % af den enkelte facade. Jf. §6.9

Gennemgang af hver enkelt bolig sammenlignet med de ovennævnte begrænsninger; 

BOLIG B: 
- Forbindelsesled: 20,38 m2, overskrider kravet.

- Bygningsfremspring 19% af facaden, opfylder kravet.

BOLIG C: 
- Forbindelsesled: 27,36 m2, overskrider kravet

Forbinder 3 bygninger - tilbagetrukket i forhold til bygningsfremspring, eksempel mangler i
lokalplanen.

- Bygningsfremspring 39% af facaden inkl. bryggers/taghave, uden bryggers/taghave 47%, begge 
forhold overskrider kravet.

BOLIG D: 
- Forbindelsesled: ingen

- Bygningsfremspring 32% af facaden, overskrider kravet.

BOLIG E: 
- Forbindelsesled: 15,32 m2, opfylder kravet

- Bygningsfremspring 27% af facaden inkl værelser/taghave, uden værelser/taghave 35%, et
forhold overskrider kravet.

BOLIG F: 
- Forbindelsesled: 20,38 m2, overskrider kravet

- Bygningsfremspring 39% af facaden inkl. bryggers/terrasse, uden bryggers/terrasse  47%,
begge forhold overskrider kravet.
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ÆNDRINGSFORSLAG: 

1) Bestemmelserne vedr. forbindelsesled er for restriktive. Jeg har følgende forslag:

1a) Størrelsen bør hæves til 25 m2. ved sammenbygning af 2 huse. Ved sammenbygning af 3 huse bør 
den hæves til 30 m2 

1b) Tilbagetrækningen bør formuleres således: 

sammenbygningen skal minimum være trukket 20 cm tilbage i forhold til de bygninger der bliver 
forbundet. 

1c) Jeg går ud fra at højdebegrænsningen på 2 tagsten, kun gælder hvis forbindelsesbygningen har 
tagrejsning. 

2) Bestemmelser vedr. bygningsfremspring er også for restriktive.
Molskroen vil således være i strid med lokalplanen  

da bygningsfremspring mod Hovedgaden er på ca. 50% af facaden. Jeg mener godt, at de foreslåede 

bestemmelser kan hæves til 50%, hvis følgende er opfyldt: 

2a) Husdybden på den primære bygning skal være under 7 meter 

2b) Bygningsfremspringet må maximalt være 1,5 meter  

KONKLUSION: 

De ovennævnte ændringer af område V, kunne med fordel også omfatte område I, II, III og IV.  

Dette ville medføre en større variation i den arkitektoniske udformning, med reference til Egils Have. 
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Andre kommentarer til lokalplanen omhandlende delområde V. 

Redaktionelle ændringsforslag: 
- s. 30 linje 16 rettes ”V” til ”IV”

§3 Områdets anvendelse

§3.3

“Der skal i delområde V etableres rekreativt fællesareal med offentlig adgang. Inden for fællesarealet må der etableres
anlæg til lokal afvikling af regnvand (LAR) i form af f.eks. regnvandsbassin, regnbede, forsinkelsesbassin,
opstuvningsarealer mv. “
Afsnittet dikterer at der i delområde V, skal etableres et rekreativt fællesareal med offentlig adgang.
Dette kan læses som om at dette område skal etableres uanset om der bliver bygget det foreslåede
byggeprojekt (s. 29 i lokalplanforslaget) eller ej. Da delområde V, Egils Have kun bliver realiseret
såfremt lokalplanens rammer tillader den foreslåede bebyggelse mener jeg at ordlyden bør ændres sådan
at afsnit 3.3 først træder i kraft hvis man vælger at lave udstykninger på matrikel 1k. Ydermere, da der
ikke er handlepligt på lokalplanen bør afsnittet formuleres sådan at der ikke opstår misforståelser og
forventninger om et sådant område i tilfælde af at planerne for Egils Have falder til jorden.

§3.5

“I private boliger indenfor lokalplanområdet må der drives virksomhed til liberale erhverv, hvis
- virksomheden ikke har ansatte”
Matrikel 1k er registreret som en landbrugsejendom, det betyder at der er landbrugspligt på
ejendommen. Dertil kommer at hvis der skal leves op til landbrugspligten skal der drives landbrug på
ejendommen. I dag forpagtes jorden ud til en kvæghyrde, men det er ikke nødvendigvis den form for
landbrug Parcelgaarden vil have i fremtiden. Derfor er det uhensigtsmæssigt at der på et landbrug ikke
må være ansatte.
Jeg foreslår derfor at man for i dette afsnit udtager landbrugsejendomme med landbrugspligt,
underforstået Parcelgaardens landbrug.

§4.2 For at undgå misforståelser i en fremtidig byggeansøgning bør der i dette afsnit tilføj: "hvoraf
der kan opføres enkelt eller dobbelthuse"

§10.1 Terræn

Det tillades at man terræn regulerer +/- 0,5 meter og at al terrænregulering skal udføres med

skråningsanlæg.

Dette giver problemer i forhold til etablering af regnvandsopsamlingssøen i delområde V. Planen

for søen er tiltænkt at skulle reguleres mere en 0,5 meter nedad, for at gave hullet til selve søen.

Yderligere er søen som beskrevet i bilag 2, tiltænkt placeret tæt på skråningen mod nord i

delområde V. Dette er for at skabe en mulighed for at besøgende i Egils Have kan gå rundt om

søen, og i dennes nordlige ende stige op i terrænet for at opleve helhedsindtrykket af Egils Have.

Ændringsforslag: Jeg forslår at man tilføjer et punkt 10.3 i bestemmelsen hvor man tillader 

terrænregulering på +/- 3 meter for regnvands opsamlingssøen i delområde V. 
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Bilag 1: Oprindeligt høringssvar: 

Lokalplan 426  Bevaring og forskønnelse af Egil Fischers Ferieby D. 01. til 09. November 2020
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Vision for Parcelgaardens fremtid: Egils Have 

Til dette høringssvar er uploadet bilag af tegningerne som ses i denne plan. Bilaget indeholder de samme billeder, blot i en 
højere kvalitet og med en bedre opløsning end det som ses i dette dokument.  

Denne plan er udarbejdet i samarbejde med Arkitekt Arne Egeskold. Planen er en skitsetegning der 
danner rammerne for det jeg ønsker, at føre Parcelgaarden hen imod. Planen er en totalplan med de 
drømme jeg håber, at få tilladelse til at udføre.  
Planen er inddelt i to etaper, med den første etape, som er nødvendig for at opfylde den lovpligtige 
bopælspligt der findes på alle landbrug i Danmark. Etape 2 er udført som skitseprojekt for, at kunne 
placerer bygningerne i etape 1 hensigtsmæssigt for, at opnå en større helhed.  

P jek e  e  i d il ide e d b  Egil  Ha e , da det på én gang er en anerkendelse af Egil Fichers 
bedrift med Femmøller Strand Ferieby og hans originale arkitektoniske stil, og på samme tid vil blive et 
nyt rekreativt samlingspunkt for byens borgere.  

Kort beskrivelse af 1. etape 

I etape 1 ønsker jeg at nedrive det nuværende stuehus, samt den ene (nordlige) længe af laden. I stedet 
herfor ønsker jeg, at opføre et nyt eh   jeg ha  gi e  a e  Ga e b lige . Derudover 
ønsker jeg, a  b gge e d  e  h  kalde  ld eb lige , samt at renovere den tilbageværende længe 
(sydøstlige) af laden, som skal have funktion som Byens Hus . Formålet med byens hus er, at kunne 
stille plads til rådighed til byens borgere. Det er IKKE formålet, at konkurrere med cafe og hotel, som 
der allerede findes fantastiske muligheder for i byen. Byens Hus kunne fx benyttes til opmagasinering af 
havemaskiner til vedligeholdelse af den kulturelle akse, flagstænger, hvis byen ønsker at have sådanne til 
flagdage, julelys til byens gader, og lignende. Det vil også kunne anvendes som forsamlingshus i tilfælde 
af, at et stort indendørsrum er nødvendigt. Der kunne også være mulighed for at lokale kunstnere 
anvender lokalet som galleri i kortere/længere perioder.  

Mit drømmescenarie er, at forvaltningen af det nye Byens Hus, skal ske i samarbejde med 
Grundejerforeningens bestyrelse således, at det er grundejerforeningen, og ikke mig som privatperson, 
der afgør, hvilke projekter der er hensigtsmæssige og til gavn for byen, at anvende Byens Hus til. Der er 
dog på nuværende tidspunkt, ikke igangsat dialog eller nærmere aftale med grundejerforeningen 
angående administrationen af dette projekt. 

Se det fulde projekt i punktet længere nede. 

Kort beskrivelse af 2. etape 

Etape 2 består i, at opføre yderligere tre bygninger, såfremt kommunen tillader dette. Med hensigten at 
afrunde Femmøller Strand med en gruppe forskellige huse med ensartet udtryk. Ensartet i den forstand, 
at de alle har samme gennemgående karakteristika, men i forskellige størrelser og udformninger, som 
gør det muligt at tiltrække forskellige typer familier og beboere. 

Af de øvrige 3 huse, er de to vestligste huse designet med henblik på familier med 2 voksne og 2 børn, 
og det tredje er af a e el e  Æld eb lige , beskrevet nærmere i Egils Have  ede f . 
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Egils Have 

Skitseplanen præsenteret nedenfor giver et overblik over, hvordan projektet Egils Have er tænkt som 
helhed. Formålet med at vise kommunen en samlet plan er, at jeg ønsker, at den kommende lokalplan 
skal tage hensyn til et kommende byggeprojekt på Parcelgaarden, som strækker sig udover hvad der på 
nuværende tidspunkt er beskrevet.  

Såfremt gennemførelse af projektet, Egils Have, muliggøres i den kommende lokalplan, vil det være et 
betragteligt bidrag til Femmøller Strand, både i form af byggestil, inspiration til kommende byggerier i 
området, samt en klar og tydelig afrunding af feriebyen som helhed. 

Place i ge  af jek e , Egil  Ha e , b de  i d ed fle e f kellige f k i e  i f rhold til området, 
Egil Fi che  Fe ieb . F  e  de  d g ele a  a  e, a  jek e  ligge   de  ga le Pa celg d
matrikel, hvorfra jorderne til feriebyen oprindeligt blev solgt til Egil Fischer. Det er derfor en placering, 
der både bærer en lokal- og en kultur historisk fortælling med sig. 

Med Egil  Ha e  e able e  de a gle de l d g k le , de  a e  ed M l k e  k lek
ka  kabe e  bed e b g i g ig bala ce i fe ieb e kald e k e cielle ak e . 

Den aktuelle situation er, at feriebyens vestlige indgang bygningsmæssigt fremstår lidt uafsluttet via en 
kke i d e g ikke lig  a ka e h e. Egil  Ha e  il lede  a ke e i dga ge  il Fe lle  

Strand, når man ankommer til området fra vest  som Molskroen og dens Strandhotel gør det, når man 
ankommer fra øst. 
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Nørrehald, som var arkitekt Egil Fischers privatbolig, ligger nord for projektområdet, men bygningen 
er både placeret meget højt i terrænet, er trukket tilbage fra vejen og fremstår i dag som en afskærmet 
skovejendom. 

Egil  Ha e  ge  ed i  a lede b g i g a e g de  a l g, de  ke  df e  k i g de , a  
styrke relationen til Nørrehald og således bringe denne ejendom i spil som indgangsportal til Femmøller 
Strand. 
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I forbindelse med udfo i ge  af de  a lede k lek , Egil  Ha e , e  de  i h j g ad age  af  i 
den topografi, der gør sig gældende på stedet. Bebyggelsen er placeret på et fladt areal for foden af 
stenalder havets gamle kystlinje. En skovklædt skrænt mod nord rejser sig omtrent ti meter op til 
Nørrehald, og landskabet danner derfor et naturligt, lukket og skærmet haverum bag de nye boliger. 

Der er allerede påbegyndt udtynding af skræntens høje træer, som gennem årene har lukket for indblik 
til og udsyn fra Nørrehald. Denne åbning betyder, at der opnås visuel forbindelse mellem Nørrehald, 
Egil  Ha e  g ej e de il g f a Fe lle  S a d. 

Etableringen af et regnvandsbassin nedenfor skrænten understreger landskabets dramatiske topografi, 
men er også i tråd med nutidens øgede fokus på biodiversitet; i særdeleshed relevant, da projektet 
befinder sig i Nationalpark Mols Bjerge. 

Selve bygningerne tager afsæt i engelsk forbillede, som også er afspejlet i Egil Fischers byplan. Her 
arbejdes med zoner af hhv. offentlig og privat karakter. Bebyggelsen er derfor bygget om de private 
boliger med halvprivate forhaver mod vejen; bagtil private, skærmede haver, som igen har en overgang 
til en fælleshave, der omkranser regnvandsbassinet. 

I beb ggel e  lige del ligge  B e  H ,  fremstår som en halvoffentlig bebyggelse  åben for 
offentligheden ved særlige lejligheder  og ellers forbeholdt privat brug. 
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B e  H  f e k e  ed e   e a e i g af Pa celg de  ga le ladeb g i g, h i  
oprindelige bjælke- og spærkonstruktion bevares, ligesom der lægges stråtag i stedet for de nuværende 
pandeplader. Resten af bebyggelsen fremstår med røde tagsten, for at understrege forankringen i den 
bynære zone langs den kommercielle akse. 
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1. etape i detalje

Herunder ses første etape. Gartnerboligen ses til venstre i billedet, Ældreboligen ses til højre, og den 
gamle lade, som har til formål at agerer Byens Hus, med nyt påført stråtag, ses i midten/toppen.  
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Bygningernes udformning og omfang 

Bygningerne er udformet med afsæt i Egil Fischers bindingsværkshuse. Facaderne er opført i en nutidig 
byggeteknik, med en klar markering af den bærende rammekonstruktion. 

Bebyggelsen er opført som længehuse, der i forhold til funktionen, er opdelt i mindre huse. Sammen 
med en husdybde der varierer fra 4,5 m til 6,7 m og en huslængde mellem 12,2 og 14,4 m tilpasser 
bebyggelsen sig byens skala. 

Der er valgt en taghældning på ca. 55 grader, det giver en stor rummelighed i tagetagen og skaber en 
god visuel kontakt til stueetagen. 

Bebyggelsens omfanng 

Bebyggelsens Omfang Primært areal m2 Sekundært areal m2  
Etageareal Udhus carport m.v. 

1. etape Gartnerbolig inkl. 
Kontor 

262 81 

Ældrebolig 148 48 

Den bevarede del 
af den eks. Lade 

260 

2. etape 3 stk. boliger 600 153 

I alt fuldt udbygget 1010 540 

Med en bebyggelsesprocent på 15%, kan der 
bygges 1100 

Samlet areal af eks. lade før nedrivning 570 

1100 570 

alt under tilladt primært og sekundært areal 90 30 
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Oplæg til facadematerialer 

Tag udføres af rød vingetegl i gl. dansk format. 
Facader udføres af sortmalet træ og okker/gule blødstrøgne teglsten. 
Der anvendes hvidmalede trævinduer og malede døre forskellige farver. Tagrender og sokler er udført i 
zink eller kobber. 
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Den foreslåede matrikelopdeling af Parcel 1k: 

For at kunne gennemføre hele projektet, Egils Have, vil det være hensigtsmæssigt at opdele matrikel 1k 
i yderlige 4 matrikler. Forslag til udstykningsplan ses herunder: 

De forslåede matrikler har følgende størrelser: 

Mat. 
Nr. 

Grund 
areal [m2] 

Kommentarer: Etape: Bebygget areal 
[m2]  

1 2326 m2 Til k  il Ga e b lige . Etape 1 Ca. 260m2 

2 1000 m2 Til k  il ld eb lighe . Etape 1 Ca. 150m2 

3 1000 m2 Tiltænkt bolig af størrelse som ældreboligen Etape 2 Ca. 150m2 

4 1350 m2 Tiltænkt bolig til 2 voksne og 2 børn Etape 2 Ca. 180-210m2 

5 1350 m2 Tiltænkt bolig til 2 voksne og 2 børn Etape 2 Ca. 180-210m2 

Matriklerne giver en fortætning af byen ved indfaldsvejen fra Femmøller By samtidig med, at det åbner 
et offentligt rum omkring regnvandssøen og ladebygningen, Byens Hus. Dette rum kan anvendes af 
offentligheden og har til hensigt at tilføre et rekreativt område for alle byens beboere, samt gæster som 
kan nyde områdets herlighed. 
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Lokalplan 426  Bevaring og forskønnelse af Egil Fischers Ferieby D. 01. til 09. November 2020
Indsigelser og kommentarer Jonas Emil Kring Anker-Petersen 
Side 20 af 20 Nørrehaldvej 4, 8400 Ebeltoft 

Konklusion på Vision for Parcelgaardens fremtid  Egils Have 

For at kunne gennemføre Vision for Parcelgaardens fremtid og projektet Egils Have vil det være 
hensigtsmæssigt at: 

Overføre mat 1k, fra delområde III til delområde I, for at opnå den højere byggeprocent. Dette 
er ikke nødvendigt for, at gennemføre projektet, men såfremt det ikke sker, vil laden (Byens 
Hus) søges nedrevet for, at kunne holde sig indenfor den tilladte byggeprocent i delområde III.  

Tillade en yderligere udstykning af matrikel 1k til 5 nye matrikler som tidligere vist. 

Tilføje en undtagelse på matrikel 1k i forhold til ny bebyggelse. 

Formulere lokalplan 426 således at den muliggør udfærdigelsen af en ny lokalplan specifikt for 
området matrikel 1k. (Parcelgaarden), herunder gennemførelsen af Vision for Parcelgaardens 
fremtid  Egils Have. 
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Bilag 2: Nuværende situationsplanen for Egils Have af d. 20. december 2021 
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JONAS EMIL KRING ANKER-PEDERSEN, MOBIL 23 36 19 19, E-MAIL: Jonasekap@gmail.com
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JONAS EMIL KRING ANKER-PEDERSEN, MOBIL 23 36 19 19, E-MAIL: Jonasekap@gmail.com
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tegn: dato nr.
BOLIG - E - SYD, VESTFACADE MYNDIGHEDSSÆT 01.04.2022METER
EGILS HAVE, NYE BOLIGER PÅ MATR. NR. 1k
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5 6 7 8 9 101 0 1 2



  

 

  

 

 

12,00

7,25

4,50

12,00

7,25

82 82 88 89 90

H G

VESTFACADE BOLIG - B

N M L K J IT S R

Z

ØSTFACADE BOLIG - B

SYDFACADE BOLIG - B NORDFACADE BOLIG - B

WALK - IN SOVEVÆRELSE AFFALD CARPORT

12,00

86 8783 84 85 86 87 88 89 90 83 84 85

7,25

4,50

EGILS HAVE, NYE BOLIGER PÅ MATR. NR. 1k

JONAS EMIL KRING ANKER-PEDERSEN, MOBIL 23 36 19 19, E-MAIL: Jonasekap@gmail.com

SOVEVÆRELSE TRAPPERUM KØKKEN / ALRUM BRYGGERS

5 6 7 8 9 10

UDHUS

CARPORT  BRYGGERS KØKKEN / ALRUM HOVEDINDGANG / HALL BAD 1 WALK - IN

4,50

V W

X W

1 0 1 2 3 4

tegn:

N O

Z Y V U

G H I J K L M P Q R S

dato nr.
BOLIG - B - NORD, SYD, ØST, VESTFACADE MYNDIGHEDSSÆT 01.04.2022METER

X UT U

Q P O



 SNIT I TAGTERRASE OG BAD 1

4,600

BAD 2 / AFFALD

12,00

7,25

4,50

CARPORT AFFALD

48 47

NORDFACADE BOLIG - C

54 53 52 51 50 4960 59 58 57 56 5569 68 67 66 65 64 63 62 61

TRAPPERUM / UDV. TRAPPE KØKKEN / ALRUM STUE 1

4,50

69

SYDFACADE BOLIG - C

2,750

BAD 1

12,00

7,25

63 64 65 66 67 6853 54 55 56 57 58

HOVEDINDGANG / HALL BRYGGERS CARPORT
AFFALD

47 48 49 50 51 52

STUE 1 KØKKEN / ALRUM

59 60 61 62

101 0 1 2 3 4

tegn: dato nr.
BOLIG - C - NORD, SYDFACADE MYNDIGHEDSSÆT 01.04.2022METER
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BOLIG - D - NORD, SYD, ØST, VESTFACADE MYNDIGHEDSSÆT 01.04.2022METER
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tegn: dato nr.
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BOLIG - E - SYD, VESTFACADE MYNDIGHEDSSÆT 01.04.2022
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tegn: dato nr.
BOLIG - F - NORD, VESTFACADE MYNDIGHEDSSÆT 01.04.2022METER
EGILS HAVE, NYE BOLIGER PÅ MATR. NR. 1k
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tegn: dato nr.
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Nr. 5
Høringssvar fra Per Mouritsen og Astrid Søe, 8400 Ebeltoft indsendt d.
22-12-2021 15:25

Navn (Offentliggøres)
Per Mouritsen og Astrid Søe

Virksomhed (Offentliggøres)

Postnummer (Offentliggøres)
8400

By (Offentliggøres)
Ebeltoft

Høringssvar (Offentliggøres)

Høringssvar til lokalplan Egil Fischers ferieby

Bemærkninger ang. Lokalplan og Delområder.

Ønske om at blive flyttet til delområde I.
Delområde I, omfatter det område, der udgør ”den kommercielle akse” i Egil 
Fischers plan, som også er centrum for fælleslivet og turismen i området.

Delområdeflytning gør sig gældende for adressen:
Nordmandshuset - Nordmandsvej 13, Femmøller Strand, 8400 Ebeltoft

Ønsket om flytning til delområde I er begrundet i Nordmandshusets helt særlige 
karakter og vigtighed for området. Det er fra 1730, bevaringsværdigt, og feriebyens 
ældste hus, og det er på mange måder udgangspunktet for fortællingerne om Egil 
Fischers færd og fremme af feriebyen.
Huset bliver ofte gæstet på guidede ture i området, og når vi er hjemme giver vi 
altid adgang til huset, herunder til det værelse i overetagen, hvor Egil Fischer 
tegnede og tænkte feriebyens form.
Rummet er bevaret med samme træbeklædning, indstukne skabe, kommoder og 
andre særpræg, som Fischer tog med i de tegninger, der sidenhen blev 
udgangspunkt for hans tegning af feriebyens huse. Resten af huset er nænsomt 
restaureret fra 2009-2021. En større restaurering i 2009-2011 blev foretaget af en 
museumssnedker.

Nordmandshuset indgår allerede som centrum for turist- og fællesliv i feriebyen, og 
vi forventer ikke nogen nedgang i besøgene i fremtiden. Derimod håber vi på en 
stigende interesse for lokalområdet og flere turister, der ønsker at opleve Danmarks 
første ferieby og den kultur der engang prægede området.

Vi ønsker således Nordmandshuset placeret i delområde I med henblik på at sikre 
en fremtidig mulighed for andre former for erhverv i huset, herunder at huset på sigt 
vil kunne indgå som et slags fortællested, evt. i sammenhæng med husets



gamle lade bygning, der i dag er solgt fra til adressen Nordmandsvej 13A, 8400
Ebeltoft, hvor Astrids mor i dag bor.

Der drives pt. virksomhed fra Nordmandshuset som bebos privat af Per og Astrid.
Huset har tidligere både haft status som fritidsbolig og helårsbolig.

Vi foreslår desuden at der opsættes en planche/infostander uden for
Nordmandshuset ved havelågen, der forklarer husets betydning i fortællingen om
Egil Fisher og feriebyen. Vi har vanligt husets navn og årstal på havelågen i
kobberbogstaver, men bogstaverne bliver desværre stjålet.

En vigtig del af bevarelse og udvikling af kulturliv og kulturarv er, at området
netop bærer præg af liv. I blandingen af fastboende og feriegæster har der været en
fin balance og gensidig respekt og hjælpsomhed.
For det lille lokalsamfund er detailhandel en vigtig brik i dagliglivet.
Det er vores håb at der vil komme mere ”bypræg,” som der var før i tiden, herunder
også flere erhvervsdrivende i området. Flere udbud i den kommercielle akse vil
sammen med den foreslåede Egils Have og fælleshus kunne være med til at sikre
en fortsat høj besøgsrate og et levende lokalmiljø.

Sikringen af kulturarven og de gamle Egil Fischerhuse er vigtig for den levende
danmarkshistorie, vi alle indskriver os i dagligt. At varetage denne sikring, både
politisk, juridisk og med lokal forankring er en vanskelig opgave, der ofte
afstedkommer både glæde og bekymring. Den lange proces med sikring af
høringssvar og lokal deltagelse har været prisværdig og nødvendig. Lokalplanen
har været drøftet indgående i området og skabt fornyet sammenhold, men vi har
også fornemmet splittelser i holdninger og meninger, hvilket demonstrerer at
opgaven med at sikre lokal opbakning og forankring ikke er afsluttet, men en
fortløbende vigtig og samlende opgave lokalt.

Vi vil gerne gøre vores til at skabe rammer for et lokalsamfund, hvor mennesker
kan leve og gro uanset om de er fastboende, besøgende eller sommerhusejere –
både i forhold til at bevare en værdifuld tradition og historie, og i forhold til at
udvikling af et område, der helst ikke må blive til et rent ’museum’. Vi ser på alle
måder frem til den kommende tids mødesteder om kultur, kulturarv, fritid,
feriegæster og fastboendes kår.

Per Mouritsen og Astrid Søe
Nordmandshuset
Nordmandsvej 13
Femmøller Strand
8400 Ebeltoft

Bilag (Offentliggøres)
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Virksomhed (Offentliggøres)

Postnummer (Offentliggøres)
8400

By (Offentliggøres)
Ebeltoft

Høringssvar (Offentliggøres)

Høringssvar til lokalplan Egil Fischers ferieby

Bemærkninger ang. Lokalplan og Delområder.

Ønske om at blive flyttet til delområde I.
Delområde I, omfatter det område, der udgør ”den kommercielle akse” i Egil 
Fischers plan, som også er centrum for fælleslivet og turismen i området.

Delområdeflytning gør sig gældende for adressen:

Nordmandsvej 13A, Femmøller Strand, 8400 Ebeltoft

Den gamle lade bygning på Nordmandsvej 13A har gennem årene været brugt til 
både landbrug, cementstøberi, tømmer og snedkerarbejde og i perioder som kirke 
for området med selvstændige gudstjenester.

Beboerne på Nordmandsvej 13A købte ejendommen med henblik på at drive 
foredragsvirksomhed, sangaftner, kultur, højskoleaftner, kreativt erhverv mv.

Dette er fortsat en tanke der er i spil på ejendommen og da dens beliggenhed i 
nærhed med Strandhotellet og Molskroen, midt i feriebyen, er oplagt til evt. senere 
brug som kreative værksteder, kunst og kultur, cafe, restaurant, detailvirksomhed, 
museum for Egil Fischers Ferieby, foredrag, koncerter, ferieudlejning mv.

Lade bygningen bør ligge i delområde I af hensyn til fremtidssikring af brug til 
erhverv.

Venlig hilsen

Charlotte Søe
Nordmandsvej 13 A
8400 Ebeltoft
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Syddjurs Kommune 
Teknik & Miljø  
Lundbergsvej 2 
8400 Ebeltoft  

Høringssvar til forslag til lokalplan nr. 426
Sagsnr. 20/102875 

Som ejer af matrikel 1ea, Nørrehald, indsender jeg hermed mit høringssvar til forslag til lokalplan nr. 
426 vedrørende udvikling og bevaring af Egil Fischer’s Ferieby. 

Jeg har boet i området i en årrække der strækker sig over ca. 20 år, og har ejet matrikel 1ea i omkring 
seks år. Jeg har derfor med glæde fulgt udviklingen af lokalplanen, som skal forskønne og bevare 
Danmarks første fuldt planlagte ferieby. 

Der er dog flere bestemmelser i lokalplansforslaget som indfører væsentlige begrænsninger for min 
ejendom, og jeg finder det nødvendigt at understrege, at jeg ikke kan acceptere disse bestemmelser. 

Det drejer sig særligt om bestemmelserne i §6 stk. 13, som begrænser mine tilbygnings- og 
byggemuligheder betragteligt. 

Mit høringssvar er inddelt i to hovedafsnit: 
• Generelle bemærkninger til lokalplanforslaget

o Herunder ændringsforslag til §4, §5 og §8
o Samt bemærkninger til servitutter

• Vedrørende matrikel 1ea, Nørrehald
o Herunder indsigelser og ændringsforslag til §5, §6 og §9
o Samt bemærkninger til servitutter
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Generelle bemærkninger 

§ 4 UDSTYKNING

Ændringsforslag: 

I lokalplanforslaget lægges der op til at der ikke kan laves nye udstykninger i området med få 
undtagelser.  

På billedet herunder ses den oprindelige opdeling af Femmøller Strand i matrikler som Fischer havde 
planlagt. Denne kan også findes i lokalplansforslagets s. 11. 

Jeg har sammenlignet matriklerne på denne plan med de matrikler der findes i dag, og der er en del 
forskelligheder. 

Der findes blandt andet matrikler som er større end den oprindelige plan, eller som endnu ikke blevet 
opdelt. Det er for eksempel matriklerne: 1eø, 1ed, 1ch, 1ki, 1kh, 1hp, 1bx, 1bg, 1ci, 1ap, 1eb, 1eæ. 
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Ligeledes findes der matrikler som er blevet opdelt mere end den oprindelige plan. Det er for eksempel 
matrikel 1de, 1cc, 1do+1mz, 1mm og 1ea. Se bilag 2 for den nuværende matrikel opdeling.  

Det kan ydermere ses på Geodatastyrelsens indscannede matrikelkort, som var gældende fra 1953 - 
1996, at der har været flere rettelser, som hovedsageligt har ændret på matrikelstørrelserne i en retning, 
som bevæger sig væk fra den oprindelige plan. Se kortbilag herunder: 

Billedet er hentet fra Geodatastyrelsens historiske kortsamling: https://hkpn.gst.dk/. 

Da der er mange steder, hvor virkeligheden afviger fra den oprindelige plan og da formålet med 
lokalplan 426 bl.a. er at bevare Egil Fischers Ferieby, vil jeg foreslå at der tilføjes endnu en undtagelse 
til § 4.1: 

Undtaget er også udstykning eller eventuel sammatrikulering som er i overensstemmelse med Egil Fischers oprindelige plan 
for feriebyen (se kortiblag s. 11 i lokalplansforslaget). 

https://hkpn.gst.dk/
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§ 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD

Belysning 
§ 5.13: Ændringsforslag
Afsnittet omkring, at lyskilder skal være afskærmede og nedadvendte, foreslås ændret til, at tillade
opstilling af lygtepæle af mere gammeldags karakter, som vil passe ind i den nationalromantiske stil, og
bidrage positivt til oplevelsen af området.

Fremfor at begrænse typen af lygtepæle kunne man i stedet bestemme, at lygterne skal tænde vha. 
bevægelsessensor, og desuden begrænse lysmængden ved eksempelvis en maksimal lumen fra lyskilden. 
Gadebelysning som kun tænder ved aktivering af sensor vil holde lysforurening på et absolut minimum, 
men samtidig gøre det mere oplagt for områdets beboere og besøgende at gå ture i området efter 
mørkets frembrud. Yderligere vil det fremme trafiksikkerheden for eventuelt uoplyste trafikanter.  
Se bilag 3 for referencebilleder af lygtepæle som ikke er nedadvendte eller afskærmede, men som menes 
at passe godt ind i den nationalromantiske stil Egil Fischers ferieby. Det kan tilføjes at flere grundejere 
allerede anvender denne type lygtepæle på egen grund, det er bl.a. matrikel 1dø, 1id og 1gø. Eksempler 
er også inkluderet i bilag 3.  

§ 8 BEVARING

§ 8.14: Ændringsforslag

Dette afsnit begrænser hvilken farve man kan anvende på døre og vinduer og der henvises til 
farveskalaen på bilag 6. Jeg mener at der til denne farveskala skal tilføjes en blå farve i stil med det Egil 
Fischer hus der ligger på Jomfrustien 8, som har blå vinduer. Se billeder nedenfor: 

Fotos fra Lars Morell’s bøger om Mols og Egil Fischer 
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§ 8.15: Ændringsforslag

Det foreslås at bestemmelsen som begrænser muligheden for at bruge tonet eller farvet glas i vinduer 
og døre ændres, da dette er anvendt i karakteristiske Fischerhuse. Se fx eksemplet fra Egil Fischersvej 
11, matrikel 1bx, som har tonede ruder i dør og som vindue. Disse udsmykninger er med til at 
forstærke den nationalromantiske stil. Jeg mener derfor ikke, at man bør forbyde toning af glas i 
vinduer og døre, så længe tonerne som anvendes ikke er sort eller en afart af sort.  

Egne fotos 

Nærfoto af dør lånt fra Lars Morell’s 
bøger om Mols og Egil Fischer. 
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SERVITUTTER 

Kommentar: Under gennemgangen af servitutter har jeg bemærket at følgende servitutter ikke 
eksisterer i det udsendte materiale i bilag 12. Det skal pointeres at denne gennemgang blot vedrører 
servitutter for udvalgte boliger, og at der således kan være flere servitutter som mangler i bilag 12.  

Servitut nr. 33 (aktuel for 1ea), 
Servitut nr. 79 (aktuel for 1k), 
Servitut nr. 122 (aktuel for 1az) 
Servitut nr. 157 (aktuel for 1gt) 
Servitut nr. 308 (aktuel for 1dt) 

Yderligere er der servitutter der ser ud til at være mangelfulde. Der er tale om følgende servitutter; 33, 
62, 80, 82. Her står anført ”Servitutten indeholder bestemmelser om…”, men teksten som burde 
beskrive bestemmelsen findes ikke i selve servitutten. Med andre ord, der står at servitutten indeholder 
en/flere bestemmelser, men selve bestemmelsen findes ikke i bilag 12, servitutredegørelsen. 
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Vedrørende matrikel 1ea, Nørrehald 

§ 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD

Stier 
Ang. § 5.6 “Vejadgang til mulige udstykninger på matrikel 1ea etableres via eksisterende privat vej på matriklen.” 
Indsigelse:  
Denne bestemmelse er uhensigtsmæssigt grundet placeringen af den eksisterende private vej på 
matriklen, som vist på kortet nedenfor, da det vil begrænse placeringen af boliger samt vanskeliggøre 
opdelingen af i matrikler unødigt.  

På kortet ses det at den eksisterende private vej går tværs igennem det område, hvor der tillades nye 
udstykninger. Med henblik på de øvrige regler for opførelse af bebyggelse som fx at holde 5 meter til 
skel fra matrikel 1ea, 1mo og 1ml, vil det begrænse husenes geografiske placering yderligere at skulle 
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anvende den eksisterende vej som indkørsel, og dermed gøre det vanskeligt at skabe en anlægsplan med 
en smuk sammenhæng til Nørrehald. 

Yderligere, da formålet med at kunne lave udstykninger er, at oprette nye, særskilte boliger, vil det at 
anvende eksisterende privat vej betyde, at boligerne ikke kan blive adskilte pga. det eksisterende private 
portanlæg (markeret på kort ovenfor). Adgangen til de nye boliger vil således skulle gå igennem dette 
portanlæg, hvilket kan skabe komplikationer i forbindelse med adgang for renovation, post, 
sygetransport m.m.. Derudover vil der være spørgsmål omkring ansvar i forbindelse med 
vedligeholdelsen af porten.  

Ændringsforslag:  
Det foreslås konkret at bestemmelsen omkring vejadgang til nye udstykninger på matrikel 1ea ad 
eksisterende private veje fjernes helt og, at man i stedet lader dette være op til en konkret vurdering 
såfremt udstykningsmuligheden i fremtiden ønskes ibrugtaget.  
Det vil for eksempel være oplagt at etablere indkørsel direkte til Jomfrusvajet ligesom det er gjort for 
tidligere udstykninger fra matrikel 1ea, nemlig for matrikel 1mo og 1mn.  

§ 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

§ 6.13 Indsigelse samt ændringsforslag
Denne del indeholder to væsentlige begrænsninger for Nørrehald, matrikel 1ea. Derfor er punktet delt
op i to:

1. Fordeling af m2
2. “Zone friholdt for bebyggelse” jf. kortbilag 8

1: Ændringsforslag til fordeling af m2 

På nuværende tidspunkt står der i lokalplanen at “...2 x 230m2 reserveres som byggemulighed til de fremtidige 
matrikler nævnt i §4.3…” 
Jeg gør indsigelse mod at de 2x230m2 reserveres til disse boliger. Det er altså reservationen der gøres 
indsigelse imod, og ikke udstykningsmuligheden.  

Det nuværende etageareal på mat. 1ea er   452 m2 fordelt: 
363 m2 til bolig 
89 til erhverv 

Heraf udgør kælderareal 178 m2, hvoraf 23m2 kan anvendes til beboelse. Der er ikke opført sekundær 
bebyggelse på ejendommen ligesom ejendommen ikke er udvidet siden de oprindelige planer fra 1934. 

Reservationen af 2 x 230 m2 til nye udstykninger efterlader 88 m2 til ny bebyggelse på matriklen. 
1000 m2 - 452 m2 - 230 m2 - 230 m2 = 88 m2 

Samlet tilladte etageareal - nuværende areal - udstykning 1 - udstykning 2 = areal til rådighed 
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En boligejers behov er ændret væsentligt siden huset blev tegnet i 1930’erne, og for at sikre, at boligen 
fortsat er tidssvarende, vil det være nødvendigt fx at opføre:  

• carport
• cykelskur
• område til affaldssortering
• udvidet værksted/redskabsskur
• brændeskur

En stor ejendom kræver flere og større redskaber til vedligeholdelse end en mindre bolig, og der er 
således behov for vind- og vejrsikker opbevaring af fx havetraktor og andre maskiner. Derudover 
kunne det også være aktuelt at opføre gæstehus, anneks, legehus, overdækket terrasse, o.lign.. 

Med blot 88 m2 til ny bebyggelse vil det blive nødvendigt at gå på kompromis med både placering og 
udformning af disse bygninger, hvilket ikke vil være til gavn for ejendommens samlede udtryk. 

Der bør i stedet gives friere rammer til at grundejeren kan vurdere om ejendommens formål som bolig 
og erhvervsejendom samt det arkitektoniske udtryk, bedst bevares ved opførelse af ny bebyggelse på 
nye udstykninger eller indenfor nuværende matrikel. 

Ændringsforslag:  
Det foreslås at afsnittet omkring fordeling ændres som følger: 
Af de 1000 m2, der må bygges på mat. 1ea kan der maksimalt opføres 2 x 230 m2 på nye udstykninger nævnt i § 4.3. 
Udbygningen af disse skal i øvrigt følge samtlige bestemmelser for delområde III, hvori de vil være beliggende. 

2: Indsigelse til “Zone friholdt for bebyggelse” 

I redegørelsen for lokalplanen står anført at den byggefri zone på Nørrehald skal 
1. tillade et kik til Nørrehald fra Molsvej samt
2. fastholde Nørrehald som en solitær bebyggelse.

Jeg mener at den byggefri zone vedrører så væsentlig og central en del af min ejendom at det er at 
karakterisere som ekspropriering, og jeg henviser til følgende skrivelse fra min advokat, MP Advokater: 
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I tilføjelse hertil mener jeg at den byggefri zone er: 
• overflødig da:

o SAVE-registreringen som bevaringsværdig bebyggelse i kategori 3 samt § 8 i lokalplanen
udstikker strenge krav for bebyggelse i nærheden af huset

o “Kikket” vil blive dækket af den nye bebyggelse i Egils Have. Se bilag 4.
o Grundejer har andre måder at blokere for dette kik ved fx grøn beplantning. Det har

indtil vinteren 2021 ikke været muligt at se Nørrehald udenfor matrikel 1ea pga. store
træer. Havde grundejer udsat beslutningen om at fælde træer til vinteren 2022, så havde
kommunen aldrig haft årsag til at lave denne begrænsning. Alene dette
tilfældighedselement bør give anledning til at betvivle bestemmelsens
eksistensgrundlag.

• Negativt forskelsbehandlende
o Ingen andre ejendomme i lokalplanen underlægges denne type bestemmelser, heller ikke

andre Egil Fischer huse eller prominente bygninger som fx Molskroen.
o I redegørelsen på s. 24 er der beskrevet at der for området er udpeget 17 bygninger i

området med en bevaringsværdi på 3 eller derover.
Der er udpeget 18 bygninger i området med en bevaringsværdi på 4.
Med yderligere 22 bygninger som forsøges løftet til en SAVE registrering på 4.
Ingen af disse huse får lavet en bebyggelsesfri zone for at sikre “kik til bygningen” fra
nærmeste offentlige vej.

o Nørrehald ligger i delområde III, hvor der ligger mange andre huse. Ingen af den andre
huse har en særlig bebyggelsesfri zone, der skal holdes fri for at sikre “kik til bygningen”
fra nærmeste offentlige vej.

• Modsiger formålet med lokalplanen:
o For fremtidige byggeansøgninger kan man forestille sig at BLIS, der står for SAVE

registrering, vil se anderledes på en byggesag end teknisk forvaltning i Syddjurs
Kommune. Det giver en uklarhed i forhold til, hvilken instans der er den højeste til at
behandle byggesager for matrikel 1ea og desuden flere administrative belastninger,
hvilket strider imod lokalplanens formål om at ensrette administration af byggesager jf.
lokalplanforslaget, s. 17.

o Forhindrer tidssvarende udvikling af ejendommen samt udvidelsesmuligheder, hvilket i
redegørelsen for lokalplansforslaget er beskrevet som et formål med lokalplanens
bestemmelser. Se hhv. lokalplansforslaget s. 28 og s. 34.

Derudover mener jeg, at argumenterne om “kik til Nørrehald” underminerer min ret til privatliv.  
Efter at bevoksningen blev fjernet sidste vinter har der været flere “ubudne” gæster på min grund på 
trods af indhegning og tydelig skiltning om at det er privat grund. Jeg mener derfor ikke at man i 
lokalplanen kan tillade sig at kræve dette “kik” bevaret.  

Indsigelse: 

På baggrund af de ovenstående argumenter mener jeg, at den byggefri zone bør fjernes helt fra 
lokalplanen således der ikke laves negativ særbehandling for matrikel 1ea. 
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§ 9 UBEBYGGEDE AREALER

Belægning 
§9.4: “ - Udenfor nærzonen må der maksimalt etableres 25 m2 fast belægning.“

Denne bestemmelse har jf. redegørelsen på s. 39 i lokalplanforslaget til formål at sikre mod store 
befæstede arealer som skal afhjælpe vandproblemer ved skybrud og 10 års hændelser og i særdeleshed 
at bevare det eksisterende grønne landskab. 
Bestemmelsen medfører, at der kun må opføres én terrasse på max 25m2 uden for nærzonen. Det 
betyder at man for større ejendomme med mange kvadratmeter have, ikke vil have mulighed for at 
udnytte haven til fulde, da det vil blive umuligt at lave små afsides kroge i forskellige dele af haven.  

Ændringsforslag:  
Jeg foreslår at man ændrer denne bestemmelse til kun at gælde ejendomme med en grund mindre end 
1000m2 og at man på grunde imellem 1000-2000m2 tillader op til 50m2 terrasse på et ubegrænset antal 
terrasser og at man på grunde over 2000m2 afskaffer denne begrænsning helt. Til sammenligning er 
Molskroen 7.508m2 og Nørrehald er 13.656m2. 

SERVITUTTER 

Servitut nr. 51, fjerner tilladelsen til at må bygge stald til private ride og køreheste på matrikel 1ea. Da 
servitutten blev oprettet, må der antageligvis være tænkt på heste som personligt transportmiddel. I dag 
foregår den personlige transport i form af motoriserede køretøjer. Fischer har altså allerede da planen 
til Nørrehald blev tegnet indtænkt, at der vil opstå et fremtidigt behov for at kunne transportere sig 
rundt. Dette behov er gennem tiden kun blevet større, og jeg mener derfor at denne servitut bør 
bevares med henblik på at den omtalte stald anvendes til motoriserede transportmidler i form af en 
garage eller carport. 

Jeg gør derfor indsigelse mod at denne servitut bliver fjernet, da jeg mener at den stadig er aktuel. 



Høringssvar til Lokalplan nr. 426  oprettet: D. 20. December 2021 
Med fokus på udvikling og bevaring af Egil Fischers Ferieby Jonas Emil Kring Anker-Petersen 
Høringssvar omhandlende Nørrehald, matrikel 1ea  Nørrehaldvej 4, 8400 Ebeltoft 
Side 16 af 21 

Afslutning 

Som nævnt indledningsvist ønsker jeg særligt at fremhæve mit høringssvar vedrørende § 6.13, hvor jeg 
ønsker bestemmelsen omkring fordelingsnøglen for ny bebyggelse ændret samt bestemmelsen omkring 
byggefri zone fjernet fra lokalplanen.  

Jeg vil desuden igen understrege, at disse bestemmelser er væsentlige begrænsninger i min private 
ejendomsret, og at såfremt udfaldet af høringen af lokalplanen medfører at denne ejendomsret ikke 
respekteres, ser jeg mig nødsaget til at videreføre sagen til planklagenævnet. 

Jeg ser frem til at følge det videre arbejde med lokalplanen, og jeg står gerne til rådighed for at uddybe 
mit høringssvar.  

Med venlig hilsen 

Jonas Emil Kring Anker-Petersen 
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Bilag 1: Egil Fischers endelige plan for Femmøller Strand 
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Bilag 2: Den nuværende opdeling af Femmøller Strand 
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Bilag 3: Lygtepæle 

Eget foto, Egil Fischers Vej 15 

Eget foto, Ellevangen 12 

Eget foto, Egil Fischers Vej 17 



Høringssvar til Lokalplan nr. 426  oprettet: D. 20. December 2021 
Med fokus på udvikling og bevaring af Egil Fischers Ferieby Jonas Emil Kring Anker-Petersen 
Høringssvar omhandlende Nørrehald, matrikel 1ea  Nørrehaldvej 4, 8400 Ebeltoft 
Side 20 af 21 

Bilag 4: “Kik” til Nørrehald dækkes af kommende bebyggelse i 
Egils Have 

Planerne for det nye byggeri i delområde V, Egils Have, lægger op til at boligerne placeres så tæt på 
Molsvej som lokalplanen tillader for at opnå et udtryk som “kommerciel akse” i tråd med Fischers 
planer. Derudover er der i lokalplanen lagt op til en bygningshøjde på op til 7,5 meter i delområde V. 

Dette vil betyde at de nye boliger i delområde V vil dække for kikket til Nørrehald, hvilket kan ses når 
man sammenligner bygningshøjde og placering af det nuværende stuehus på Parcelgaarden med 
planerne for de kommende boliger i området.  

Se eksempel på sigtelinje bag det nuværende stuehus med en bygningshøjde på ca. 5,7 meter 

Placeringen af de nye boliger ses nedenfor og kan sammenlignes med luftfoto af den nuværende 
bebyggelse med indtegninger af de kommende nye grunde: 
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Det kan altså konkluderes at der ikke kan bevares et kik til Nørrehald fra Molsvej. 
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Jeg ønsker hermed at gøre indsigelse mod forslag til Lokalplan 426 Egil Fischers 
Ferieby.

Lad mig først sige, at jeg anerkender og sætter stor pris på det kæmpe arbejde, der 
er lavet ifm. udformningen af Lokalplan 426 (herefter benævnt ”lokalplanen”). Jeg 
er således enig i og støtter op om tankegangen, at planen skal sætte normer for, 
hvordan fremtidige sommerhuse skal se ud i området, samt normer til bevarelse af 
rammerne for den idyl og det særpræg, der kendetegner Egil Fischers Ferieby.

Lad mig starte med at gennemgå nogle af de bestemmelser i lokalplanen, som har 
betydning for det, jeg ønsker at gøre indsigelse mod.

I lokalplanen redegøres der for den type sommerhus, man ønsker at fremavle i Egil 
Fischers Ferieby. Figur 4-7 i lokalplanen (side 31-32) viser eksempler på, hvordan 
et sådant sommerhus kan se ud. Lokalplanen gør det muligt at opføre sommerhuset 
helt i træ eller som et rigtigt bindingsværkshus, men i princippet er der tale om en 
arkitektur med en husform (herefter benævnt ”formfaktor”), der enten er, eller 
minder om et bindingsværkshus udført som et længehus med rødt tegltag eller 
stråtag. Huset har høj tagrejsning, symmetrisk sadeltag og smalt tagudhæng.

For nemheds skyld vil jeg i det følgende bruge betegnelsen ”bindingsværkshus”, 
når jeg refererer til denne formfaktor, som lokalplanen ønsker at fremavle.

Det er vigtigt i denne sammenhæng at forstå, at alle retningslinjer i lokalplanen, der 
siger noget om sommerhusets mål og form (primært paragraf 7 og 8), 
UDELUKKENDE tager afsæt i, at man enten bygger et helt nyt
”bindingsværkshus”, eller at man laver en tilbygning til et ”bindingsværkshus”.

Hvis man f.eks. vil lave en tilbygning til sit sommerhus, så antager lokalplanen, at 
du laver en tilbygning til et ”bindingsværkshus”. Tilbygninger til
”bindingsværkshuset” ser ud på en helt bestem måde – i virkeligheden så er der tale 
om et såkaldt ”bygningsfremspring”, og dette bygningsfremspring SKAL placeres



på en helt bestem måde i forhold til hovedhuset, og det SKAL overholde nogle
bestemte mål og størrelser, der også er afhængig af hovedhuset størrelse – og alle
disse regler skal overholdes uanset om det eksisterende sommerhus ligner et
”bindingsværkshus” eller ej.

Når man bygger et nyt ”bindingsværkshus”, så er alle reglerne naturligvis kendte på
forhånd, og man kan derfor indrette sit husdesign derefter. Man vil derfor sikkert
vælge en grundform, hvor længden på huset er forholdsvis meget større end
bredden – det giver de optimale muligheder for at lave bygningsfremspring (som jo
er den eneste måde at lave tilbygninger på) – måske flere af slagsen hvis man har
brug for det. Man vil naturligvis også sørge for at bygge huset højt nok, således at
man kan opholde sig på 1. sal, og således at et evt. bygningsfremspring kan laves
med en højde, der dels tillader en 1. sal i bygningsfremspringet, og dels sikre at
bygningsfremspringet underordner sig højden på hovedhuset. Her er man
naturligvis nødt til at tænke ind, at bredden på bygningsfremspringet har
indflydelse på dets taghøjde, og her kan man jo så passende afgøre om man har
brug for et eller flere bygningsfremspring. Sidst men ikke mindst, så kan man
naturligvis nå at placere sit hus på grunden, så det ligger optimalt set i forhold til
husets relativt lange form.

Ejeren af et eksisterende sommerhus, der ønsker at lave en tilbygning, har
naturligvis ikke de samme muligheder for at tænke fremad og sikre at tilbygning
kan overholde disse specielle proportioner – huset er jo bygget, højden og længden
og ikke mindst placeringen på grunden ligger jo fast. Langt de fleste sommerhuse i
området har ikke en grundform, der naturligt lægger op til at, man kan lave
bygningsfremspring som på et ”bindingsværkshus”, og langt de fleste sommerhuse
er placeret på en relativ lille grund og på en måde, der ikke tillader at længden
ændres. Hvis det eksisterende sommerhus tvinges til at overholde proportionerne
fra ”bindingsværkshuset”, så kræver det simpelthen alt for mange ressource at lave
selv små tilbygninger.

Jeg har svært ved at se rimeligheden i at lokalplanen skal begrænse den formfaktor
som de eksisterende sommerhuse må ombygges efter. I planen nævnes der jo netop,
at den har et langsigtet perspektiv – 10, 20, 50 år (side 17). Det er forventeligt, at
den reelle udskiftning af bygningernes formfaktor vil ske i forbindelse med
nedrivning af gamle udtjente sommerhuse og efterfølgende opførelse af nye
sommerhuse. Det virker ikke sandsynligt, at man skulle kunne ændre den
fremtrædende formfaktor i området ved at kontrollere den måde, der laves
tilbygninger på.

Tværtimod, så er denne ene bestemmelse med til at gøre hele lokalplanen yderst
kompliceret at forstå og forholde sig til – både som eksisterende sommerhusejer,
men også i forhold til administrationen. Det faktum, at lokalplanen skal gælde for
et område, der allerede er bebygget, gør det sandsynligt, at lokalplanen ofte skal
bruges ifm. ændring af et eksisterende sommerhus, sammenlignet med opførelse af
et helt nyt.



Derfor bør lokalplanen laves om, så den ikke begrænser formfaktoren på de
eksisterende sommerhuse. Det vil gøre lokalplanen langt nemmere at administrere,
og lang færre af de eksisterende sommerhusejere vil komme i klemme ifm.
ændringer og tilbygninger af de eksisterende sommerhuse – og alt samme uden at
det reelt har indflydelse på den langsigtede plan.

Jeg støtter de dele af lokalplanen, der sætter norm og formfaktor for, hvordan nye
sommerhuse skal se ud – dvs. hvor der på en tom grund opføres et helt nyt
sommerhus, eller hvor det gamle sommerhus nedrives, og der efterfølgende opføres
et helt nyt sommerhus på grunden.

Det jeg ikke støtter – og det jeg hermed ønsker at gøre indsigelse mod – er, at
lokalplanen også gør gældende, at alle former for udvidelser og tilbygninger til
eksisterende sommerhuse skal overholde de samme regler, og den samme norm og
formfaktor, som er gældende for nybyggeri. Med andre ord, så tvinges ejeren af et
eksisterende sommerhus til, at udvidelser og tilbygninger skal følge den norm og
formfaktor, der gælder for ”bindingsværkshuset” uanset, om det eksisterende
sommerhus er opført efter denne formfaktor eller ej.

Dette er efter min mening alt for kraftige restriktioner og helt urealistiske for
mange sommerhusejere. Det giver, som jeg ser det, ingen mening – og bidrager på
ingen måde til en harmonisk udvikling af husene i området – tværtimod.

Hvis jeg skal prøve at sætte nogle billeder på, hvordan jeg opfatter lokalplanen og
de konsekvenser den vil have, så lad os forestille, at den type sommerhus, som
lokalplanen ønsker at fremavle, svarer til – en traktor. I den sammenhæng svarer
mit sommerhus til – en supermoderne cabriolet sportsvogn (i virkeligheden er mit
sommerhus fra 1942, det er arkitekttegnet og godkendt af Egil Fischer selv, det har
randfundament og saksespær med loft til kip, og store vinduespartier uden sprosser
– en arkitektur og formfaktor som i 1942 var supermoderne, og som med garanti
har skilt sig ud fra de omkringliggende bindingsværkshuse). Lad os nu sige, at jeg
ønsker at ombygge min cabriolet sportsvogn (med aftageligt tag) til en coupe
sportsvogn (med fast tag). Lokalplan vil i den situation tvinge mig til at udforme
taget på min coupe sportsvogn, så det ligner førerhuset på en traktor.

Problemet med lokalplanen, og dens måde at blive administreret på, blev meget
tydelig på mødet d. 14-12-2021, hvor sommerhusejere og andre interesserede
havde mulighed for at få vurderet, hvorvidt en konkret udvidelse eller tilbygning
kunne lade sig gøre indenfor rammerne af den nye lokalplan.

Der var indtil flere eksempler, hvor selv simple tilbygninger (som eksempelvis en
carport/garage) viste sig at være meget problematisk indenfor lokalplanens rammer.

I mit konkrete tilfælde handlede det om en tilbygning til sommerhuset, og jeg var
forberedt på, at udvidelsen af sommerhuset krævede en dispensation, idet mit
sommerhus har en SAVE-kategori 4. Min forventning var derfor at få indblik i



hvordan administrationen ville se på en sådan dispensation. Efter en del diskussion
frem og tilbage og gennemgang af tegninger og illustrationer stod det klart, at
administrationen hele tiden holdt regnskab med, hvor mange af lokalplanens
paragraffer der blev overtrådt ved dispensationen – og at dette havde stor
indflydelse på, om det var muligt at opnå en dispensation eller ej.

Det stod således også klart, at administrationen ikke ville tage hensyn til, at
tilbygning var til et eksisterende sommerhus med en helt anden formfaktor, end den
som lokalplanen er baseret på (”bindingsværkshuset”). Administrationen
konkluderede, at fordi det eksisterende sommerhus havde en rektangulær form, så
var det et længehus (…og med den analyseteknik kan man jo få selv en tysk bunker
til at ligne et bindingsværkshus…).

Det var min forventning, at administrationen, som en del af dispensationen, ville
tage udgangspunkt i formfaktoren på mit sommerhus – og netop se bort fra den
formfaktor (”bindingsværkshuset”) som lokalplanen er bygget op omkring – og i
stedet forholde sig til, om den ønskede tilbygning passede til formfaktoren på det
eksisterende sommerhus. Men på trods af adskillige forsøg på at argumenterer for
dette synspunkt, stod administrationen fast.

Administrationen endte med at forslå, at jeg skulle søge i retning af at bygge en hel
separat bygning på grunden jf. figur 6 i lokalplanen, i stedet for en simpel
tilbygning – et forslag, der på så mange andre område går imod, hvad lokalplanen
ønsker mht. at mindske ”fodaftrykket” på matriklen – og ikke mindst et forslag, der
virker fuldstændig urealistisk i forhold til grundens størrelse og det antal kvm, jeg
har til rådighed – for slet ikke at nævne, at byggeriet sandsynligvis ville blive langt
dyrere end den simple tilbygning.

Lad mig hermed opsummere, de forhold i forslaget til Lokalplan 426 jeg ønsker at
gøre indsigelse mod:

* Det er ikke rimeligt, at ejere af eksisterende sommerhuse forhindres i at lave
tilbygninger, der er større end 14 kvm. Specielt de mindre sommerhuse, hvor der
sagtens kan være ønske om tilbygning på 40-50 kvm, rammes hårdt af denne
begrænsning. Lokalplanen forhindrer, at en tilbygning kan være større end 14 kvm.
Lokalplanen tvinger ejeren til at udforme tilbygningen som et fremspring på et
bindingsværkshus, også selvom det eksisterende sommerhus overhovedet ikke
ligner eller har samme proportioner som et ”bindingsværkshus”.

* Det er ikke rimeligt, at ejere af eksisterende sommerhuse forhindres i at lave
tilbygninger i 1 ½ plan. Lokalplanen forhindrer en sådan tilbygning med mindre
denne underordner sig hovedhuset – hvilket i sagens natur ikke kan lade sig gøre,
hvis det eksisterende sommerhus er i et plan, eller ikke er højt nok til at man kan
udnytte overetagen.
I den forbindelse er billedet tv. på side 34 i lokalplanen meget misvisende i forhold
til at kommunikere, hvad der i lokalplanen menes med, at en ”tilbygning skal
underordne sig hovedhuset”. Billedet viser et tydeligt eksempel på en tilbygning til



et tidstypisk bindingsværkshus, hvor tilbygningen netop ikke underordner sig
hovedhuset (tilbygningen er langt højere end hovedhuset).

* Det er ikke rimeligt, at ejere af mindre sommerhuse tvinges til at opføre
selvstændige bygninger på matriklen (jf. figur 6 i lokalplanen) som eneste
alternativ til en tilbygning, fordi lokalplanen forhindrer tilbygning over 14 kvm,
eller fordi det ikke er muligt for tilbygningen at underordne sig det mindre
sommerhus.
Billedet nederst th. på side 34 i lokalplanen og billedet th. på side 27 viser
eksempler på selvstændige bygninger, der opføres ved siden af det eksisterende
hovedhuset. Jeg går ud fra, at lokalplanen her forsøger at give referencer på denne
udvidelsesmulighed (jf. figur 6 i lokalplanen). Hvad der dog ikke fremgår af
billederne – og som gør billederne noget vildledende – er, at bygninger er udført på
en matrikel, der er næsten dobbelt så stor (hhv. 1367 kvm og 1992 kvm) som de
typiske matrikelstørrelser, der findes i lokalplansområdet. Det virker derfor meget
urealistisk, at man på disse meget mindre grunde vil gøre brug af denne mulighed,
idet bygningens størrelse vil være væsentligt mindre, og at en relativ stor andel af
beboelseskvadratmeterne derfor ender som ydervægge, forbindelsesled eller ekstra
bad/toilet.

* Det er ikke rimeligt, at ejere af eksisterende sommerhuse tvinges til at rive deres
sommerhus ned og bygge et helt nyt, som den eneste mulighed for at kunne udnytte
beboelsesarealet eller udsigtspotentialet. Dette vil være konsekvensen for mange
sommerhusejere, der har et mindre sommerhus og som ønsker en større tilbygning.
Her tvinger lokalplanen ejeren til som eneste mulighed at bruge løsningen med
opførelse af en ekstra bygning, men i rigtig mange situationer vil denne løsning
ikke være realistisk pga. andre begrænsninger som grundens størrelse, placeringen
af det eksisterende sommerhus, størrelsen på tilbygning, antal kvadratmeter der er
til rådighed og prisen på projektet (sammenlignet med at bygge nyt)

* Det er ikke rimeligt at et eksisterende sommerhus, der er optaget i SAVE-
systemet, skal underlægges de retningslinjer/begrænsninger beskrevet i lokalplanen
(hvad angår arkitektur og formfaktor og regler for tilbygninger mm.), hvis det
eksisterende sommerhus er opført med en anden arkitektur og formfaktor end det
”bindingsværkshus” som lokalplanen er baseret på. Problemet med den nuværende
lokalplan er, at den meget ensidigt kun giver retningslinjer for det
”bindingsværkshus”, som hele lokalplanen er bygget op omkring. Det faktum, at
der i området findes mange andre sommerhuse i SAVE-systemet, som ikke er
opført som et ”bindingsværkshus”, og det faktum at lokalplanen tvinger dem til at
blive administreret, som om de var et bindingsværkshus, er ikke rimeligt. Det er
ikke rimeligt, at lokalplanen på den ene side lægger op til at ejere skal forsøge at få
deres gamle sommerhus optaget i SAVE-systemet, hvis lokalplanen på den anden
side tvinger disse husejere til at lave deres sommerhus om, hvis det ikke lige ligner
det sommerhus, som lokalplanen godt kan lide. Hvad er så meningen med SAVE-
systemet?



* Det er ikke rimeligt, at ejere af eksisterende sommerhuse fra den ene dag til den
næste bliver sorteper i et ensretningsprojekt, hvor det alligevel reelt ikke er muligt
at se effekten af planen før adskillige årtier ud i fremtiden.

Jeg kan ikke se, hvordan det skulle være i Egil Fischers ånd, at ensrette alle
sommerhuse i området hen i mod den samme formfaktor. Hvis dette havde væres
Egil Fischers vision, så havde han jo aldrig selv godkendt opførelsen af de mange
forskellige typer sommerhus, der faktisk blev opført i området i hans tid – nogle af
dem kan man stadig nyde synet af den dag i dag (herunder bl.a. mit supermoderne
arkitekttegnede sommerhus fra 1942, der ligner alt andet end et bindingsværkshus).
Jeg kan derfor slet ikke se, hvordan man skulle kunne ære hans minde ved at
indbygge dette element i visionen for området.

Det er ikke husenes formfaktor, der skaber idyllen og den hyggelige stemning i
Egil Fischers ferieby. Det gør derimod de mennesker, der bor i husene og som
færdes i området og som deltager i fællesskabet. Hvis lokalplanen ender med at
lægge så store bånd på hvad ejerne af de eksisterende sommerhuse må og ikke må,
så ender det med, at husene bliver sat til salg, fordi ejerne ikke har mulighed for at
lave selv de simpleste ændringer – med mindre ejeren er villig til at betale en
overpris, fordi lokalplanen kræver en løsning, der er langt dyrere, eller slet ikke er
det ejeren ønsker. I stedet ender det med, at husene bliver købt op af rigmænd, der
udelukkende bruger huset som en investering, og som har råd til at rive det gamle
sommerhus ned og bygge et helt nyt (så kan man godt udnytte matriklens
muligheder fordi man nu starter helt forfra). Så ender vi med et sommerhusområde
som Gammel Skagen, der engang var fuld af liv og idyl, men som nu stort set
ligger øde hen det meste af året, og som kun ”holder åbent” i uge 29, hvor alle de
rige kommer på besøg for at mødes og overgå hinanden. Sommerhusene i området
vil være lejet ud til tyskere, fordi ejerne ikke selv har tid til at bruge det.

Hvis det sker, er der ingen idyl tilbage i Egil Fishers ferieby – og det kan selv et
helt nyt bindingsværkshus ikke lave om på.

Bilag (Offentliggøres)
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Jeg ønsker hermed at gøre indsigelse mod forslag til Lokalplan 426 Egil Fischers 
Ferieby.

Lad mig først sige, at jeg anerkender og sætter stor pris på det kæmpe arbejde, der 
er lavet ifm. udformningen af Lokalplan 426 (herefter benævnt ”lokalplanen”). Jeg 
er således enig i og støtter op om tankegangen, at planen skal sætte normer for, 
hvordan fremtidige sommerhuse skal se ud i området, samt normer til bevarelse af 
rammerne for den idyl og det særpræg, der kendetegner Egil Fischers Ferieby.

Lad min starte med at gennemgå nogle af de bestemmelser i lokalplanen, som har 
betydning for det, jeg ønsker at gøre indsigelse mod.

I lokalplanen redegøres der for den type sommerhus, man ønsker at fremavle i Egil 
Fischers Ferieby. Figur 4-7 i lokalplanen (side 31-32) viser eksempler på, hvordan 
et sådant sommerhus kan se ud. Lokalplanen gør det muligt at opføre sommerhuset 
helt i træ eller som et rigtigt bindingsværkshus, men i princippet er der tale om en 
arkitektur med en husform (herefter benævnt ”formfaktor”), der enten er, eller 
minder om et bindingsværkshus udført som et længehus med rødt tegltag eller 
stråtag. Huset har høj tagrejsning, symmetrisk sadeltag og smalt tagudhæng.

For nemheds skyld vil jeg i det følgende bruge betegnelsen ”bindingsværkshus”, 
når jeg refererer til denne formfaktor, som lokalplanen ønsker at fremavle.

Det er vigtigt i denne sammenhæng at forstå, at alle retningslinjer i lokalplanen, der 
siger noget om sommerhusets mål og form (primært paragraf 7 og 8), 
UDELUKKENDE tager afsæt i, at man enten bygger et helt nyt
”bindingsværkshus”, eller at man laver en tilbygning til et ”bindingsværkshus”.

Hvis man f.eks. vil lave en tilbygning til sit sommerhus, så antager lokalplanen, at 
du laver en tilbygning til et ”bindingsværkshus”. Tilbygninger til
”bindingsværkshuset” ser ud på en helt bestem måde – i virkeligheden så er der tale 
om et såkaldt ”bygningsfremspring”, og dette bygningsfremspring SKAL placeres 
på en helt bestem måde i forhold til hovedhuset, og det SKAL overholde nogle



bestemte mål og størrelser, der også er afhængig af hovedhuset størrelse – og alle
disse regler skal overholdes uanset om det eksisterende sommerhus ligner et
”bindingsværkshus” eller ej.

Når man bygger et nyt ”bindingsværkshus”, så er alle reglerne naturligvis kendte på
forhånd, og man kan derfor indrette sit husdesign derefter. Man vil derfor sikkert
vælge en grundform, hvor længden på huset er forholdsvis meget større end
bredden – det giver de optimale muligheder for at lave bygningsfremspring (som jo
er den eneste måde at lave tilbygninger på) – måske flere af slagsen hvis man har
brug for det. Man vil naturligvis også sørge for at bygge huset højt nok, således at
man kan opholde sig på 1. sal, og således at et evt. bygningsfremspring kan laves
med en højde, der dels tillader en 1. sal i bygningsfremspringet, og dels sikre at
bygningsfremspringet underordner sig højden på hovedhuset. Her er man
naturligvis nødt til at tænke ind, at bredden på bygningsfremspringet har
indflydelse på dets taghøjde, og her kan man jo så passende afgøre om man har
brug for et eller flere bygningsfremspring. Sidst men ikke mindst, så kan man
naturligvis nå at placere sit hus på grunden, så det ligger optimalt set i forhold til
husets relativt lange form.

Ejeren af et eksisterende sommerhus, der ønsker at lave en tilbygning, har
naturligvis ikke de samme muligheder for at tænke fremad og sikre at tilbygning
kan overholde disse specielle proportioner – huset er jo bygget, højden og længden
og ikke mindst placeringen på grunden ligger jo fast. Langt de fleste sommerhuse i
området har ikke en grundform, der naturligt lægger op til at, man kan lave
bygningsfremspring som på et ”bindingsværkshus”, og langt de fleste sommerhuse
er placeret på en relativ lille grund og på en måde, der ikke tillader at længden
ændres. Hvis det eksisterende sommerhus tvinges til at overholde proportionerne
fra ”bindingsværkshuset”, så kræver det simpelthen alt for mange ressource at lave
selv små tilbygninger.

Jeg har svært ved at se rimeligheden i at lokalplanen skal begrænse den formfaktor
som de eksisterende sommerhuse må ombygges efter. I planen nævnes der jo netop,
at den har et langsigtet perspektiv – 10, 20, 50 år (side 17). Det er forventeligt, at
den reelle udskiftning af bygningernes formfaktor vil ske i forbindelse med
nedrivning af gamle udtjente sommerhuse og efterfølgende opførelse af nye
sommerhuse. Det virker ikke sandsynligt, at man skulle kunne ændre den
fremtrædende formfaktor i området ved at kontrollere den måde, der laves
tilbygninger på.

Tværtimod, så er denne ene bestemmelse med til at gøre hele lokalplanen yderst
kompliceret at forstå og forholde sig til – både som eksisterende sommerhusejer,
men også i forhold til administrationen. Det faktum, at lokalplanen skal gælde for
et område, der allerede er bebygget, gør det sandsynligt, at lokalplanen ofte skal
bruges ifm. ændring af et eksisterende sommerhus, sammenlignet med opførelse af
et helt nyt.



Derfor bør lokalplanen laves om, så den ikke begrænser formfaktoren på de
eksisterende sommerhuse. Det vil gøre lokalplanen langt nemmere at administrere,
og lang færre af de eksisterende sommerhusejere vil komme i klemme ifm.
ændringer og tilbygninger af de eksisterende sommerhuse – og alt samme uden at
det reelt har indflydelse på den langsigtede plan.

Jeg støtter de dele af lokalplanen, der sætter norm og formfaktor for, hvordan nye
sommerhuse skal se ud – dvs. hvor der på en tom grund opføres et helt nyt
sommerhus, eller hvor det gamle sommerhus nedrives, og der efterfølgende opføres
et helt nyt sommerhus på grunden.

Det jeg ikke støtter – og det jeg hermed ønsker at gøre indsigelse mod – er, at
lokalplanen også gør gældende, at alle former for udvidelser og tilbygninger til
eksisterende sommerhuse skal overholde de samme regler, og den samme norm og
formfaktor, som er gældende for nybyggeri. Med andre ord, så tvinges ejeren af et
eksisterende sommerhus til, at udvidelser og tilbygninger skal følge den norm og
formfaktor, der gælder for ”bindingsværkshuset” uanset, om det eksisterende
sommerhus er opført efter denne formfaktor eller ej.

Dette er efter min mening alt for kraftige restriktioner og helt urealistiske for
mange sommerhusejere. Det giver, som jeg ser det, ingen mening – og bidrager på
ingen måde til en harmonisk udvikling af husene i området – tværtimod.

Hvis jeg skal prøve at sætte nogle billeder på, hvordan jeg opfatter lokalplanen og
de konsekvenser den vil have, så lad os forestille, at den type sommerhus, som
lokalplanen ønsker at fremavle, svarer til – en traktor. I den sammenhæng svarer
mit sommerhus til – en supermoderne cabriolet sportsvogn (i virkeligheden er mit
sommerhus fra 1942, det er arkitekttegnet og godkendt af Egil Fischer selv, det har
randfundament og saksespær med loft til kip, og store vinduespartier uden sprosser
– en arkitektur og formfaktor som i 1942 var supermoderne, og som med garanti
har skilt sig ud fra de omkringliggende bindingsværkshuse). Lad os nu sige, at jeg
ønsker at ombygge min cabriolet sportsvogn (med aftageligt tag) til en coupe
sportsvogn (med fast tag). Lokalplan vil i den situation tvinge mig til at udforme
taget på min coupe sportsvogn, så det ligner førerhuset på en traktor.

Problemet med lokalplanen, og dens måde at blive administreret på, blev meget
tydelig på mødet d. 14-12-2021, hvor sommerhusejere og andre interesserede
havde mulighed for at få vurderet, hvorvidt en konkret udvidelse eller tilbygning
kunne lade sig gøre indenfor rammerne af den nye lokalplan.

Der var indtil flere eksempler, hvor selv simple tilbygninger (som eksempelvis en
carport/garage) viste sig at være meget problematisk indenfor lokalplanens rammer.

I mit konkrete tilfælde handlede det om en tilbygning til sommerhuset, og jeg var
forberedt på, at udvidelsen af sommerhuset krævede en dispensation, idet mit
sommerhus har en SAVE-kategori 4. Min forventning var derfor at få indblik i



hvordan administrationen ville se på en sådan dispensation. Efter en del diskussion
frem og tilbage og gennemgang af tegninger og illustrationer stod det klart, at
administrationen hele tiden holdt regnskab med, hvor mange af lokalplanens
paragraffer der blev overtrådt ved dispensationen – og at dette havde stor
indflydelse på, om det var muligt at opnå en dispensation eller ej.

Det stod således også klart, at administrationen ikke ville tage hensyn til, at
tilbygning var til et eksisterende sommerhus med en helt anden formfaktor, end den
som lokalplanen er baseret på (”bindingsværkshuset”). Administrationen
konkluderede, at fordi det eksisterende sommerhus havde en rektangulær form, så
var det et længehus (…og med den analyseteknik kan man jo få selv en tysk bunker
til at ligne et bindingsværkshus…).

Det var min forventning, at administrationen, som en del af dispensationen, ville
tage udgangspunkt i formfaktoren på mit sommerhus – og netop se bort fra den
formfaktor (”bindingsværkshuset”) som lokalplanen er bygget op omkring – og i
stedet forholde sig til, om den ønskede tilbygning passede til formfaktoren på det
eksisterende sommerhus. Men på trods af adskillige forsøg på at argumenterer for
dette synspunkt, stod administrationen fast.

Administrationen endte med at forslå, at jeg skulle søge i retning af at bygge en hel
separat bygning på grunden jf. figur 6 i lokalplanen, i stedet for en simpel
tilbygning – et forslag, der på så mange andre område går imod, hvad lokalplanen
ønsker mht. at mindske ”fodaftrykket” på matriklen – og ikke mindst et forslag, der
virker fuldstændig urealistisk i forhold til grundens størrelse og det antal kvm, jeg
har til rådighed – for slet ikke at nævne, at byggeriet sandsynligvis ville blive langt
dyrere end den simple tilbygning.

Lad mig hermed opsummere, de forhold i forslaget til Lokalplan 426 jeg ønsker at
gøre indsigelse mod:
• Det er ikke rimeligt, at ejere af eksisterende sommerhuse forhindres i at lave
tilbygninger, der er større end 14 kvm. Specielt de mindre sommerhuse, hvor der
sagtens kan være ønske om tilbygning på 40-50 kvm, rammes hårdt af denne
begrænsning. Lokalplanen forhindrer, at en tilbygning kan være større end 14 kvm.
Lokalplanen tvinger ejeren til at udforme tilbygningen som et fremspring på et
bindingsværkshus, også selvom det eksisterende sommerhus overhovedet ikke
ligner eller har samme proportioner som et ”bindingsværkshus”.
• Det er ikke rimeligt, at ejere af eksisterende sommerhuse forhindres i at lave
tilbygninger i 1 ½ plan. Lokalplanen forhindrer en sådan tilbygning med mindre
denne underordner sig hovedhuset – hvilket i sagens natur ikke kan lade sig gøre,
hvis det eksisterende sommerhus er i et plan, eller ikke er højt nok til at man kan
udnytte overetagen.
I den forbindelse er billedet tv. på side 34 i lokalplanen meget misvisende i forhold
til at kommunikere, hvad der i lokalplanen menes med, at en ”tilbygning skal
underordne sig hovedhuset”. Billedet viser et tydeligt eksempel på en tilbygning til
et tidstypisk bindingsværkshus, hvor tilbygningen netop ikke underordner sig
hovedhuset (tilbygningen er langt højere end hovedhuset).



• Det er ikke rimeligt, at ejere af mindre sommerhuse tvinges til at opføre
selvstændige bygninger på matriklen (jf. figur 6 i lokalplanen) som eneste
alternativ til en tilbygning, fordi lokalplanen forhindrer tilbygning over 14 kvm,
eller fordi det ikke er muligt for tilbygningen at underordne sig det mindre
sommerhus.
Billedet nederst th. på side 34 i lokalplanen og billedet th. på side 27 viser
eksempler på selvstændige bygninger, der opføres ved siden af det eksisterende
hovedhuset. Jeg går ud fra, at lokalplanen her forsøger at give referencer på denne
udvidelsesmulighed (jf. figur 6 i lokalplanen). Hvad der dog ikke fremgår af
billederne – og som gør billederne noget vildledende – er, at bygninger er udført på
en matrikel, der er næsten dobbelt så stor (hhv. 1367 kvm og 1992 kvm) som de
typiske matrikelstørrelser, der findes i lokalplansområdet. Det virker derfor meget
urealistisk, at man på disse meget mindre grunde vil gøre brug af denne mulighed,
idet bygningens størrelse vil være væsentligt mindre, og at en relativ stor andel af
beboelseskvadratmeterne derfor ender som ydervægge, forbindelsesled eller ekstra
bad/toilet.
• Det er ikke rimeligt, at ejere af eksisterende sommerhuse tvinges til at rive deres
sommerhus ned og bygge et helt nyt, som den eneste mulighed for at kunne udnytte
beboelsesarealet eller udsigtspotentialet. Dette vil være konsekvensen for mange
sommerhusejere, der har et mindre sommerhus og som ønsker en større tilbygning.
Her tvinger lokalplanen ejeren til som eneste mulighed at bruge løsningen med
opførelse af en ekstra bygning, men i rigtig mange situationer vil denne løsning
ikke være realistisk pga. andre begrænsninger som grundens størrelse, placeringen
af det eksisterende sommerhus, størrelsen på tilbygning, antal kvadratmeter der er
til rådighed og prisen på projektet (sammenlignet med at bygge nyt)
• Det er ikke rimeligt at et eksisterende sommerhus, der er optaget i SAVE-
systemet, skal underlægges de retningslinjer/begrænsninger beskrevet i lokalplanen
(hvad angår arkitektur og formfaktor og regler for tilbygninger mm.), hvis det
eksisterende sommerhus er opført med en anden arkitektur og formfaktor end det
”bindingsværkshus” som lokalplanen er baseret på. Problemet med den nuværende
lokalplan er, at den meget ensidigt kun giver retningslinjer for det
”bindingsværkshus”, som hele lokalplanen er bygget op omkring. Det faktum, at
der i området findes mange andre sommerhuse i SAVE-systemet, som ikke er
opført som et ”bindingsværkshus”, og det faktum at lokalplanen tvinger dem til at
blive administreret, som om de var et bindingsværkshus, er ikke rimeligt. Det er
ikke rimeligt, at lokalplanen på den ene side lægger op til at ejere skal forsøge at få
deres gamle sommerhus optaget i SAVE-systemet, hvis lokalplanen på den anden
side tvinger disse husejere til at lave deres sommerhus om, hvis det ikke lige ligner
det sommerhus, som lokalplanen godt kan lide. Hvad er så meningen med SAVE-
systemet?
• Det er ikke rimeligt, at ejere af eksisterende sommerhuse fra den ene dag til den
næste bliver sorteper i et ensretningsprojekt, hvor det alligevel reelt ikke er muligt
at se effekten af planen før adskillige årtier ud i fremtiden.

Jeg kan ikke se, hvordan det skulle være i Egil Fischers ånd, at ensrette alle
sommerhuse i området hen i mod den samme formfaktor. Hvis dette havde væres
Egil Fischers vision, så havde han jo aldrig selv godkendt opførelsen af de mange
forskellige typer sommerhus, der faktisk blev opført i området i hans tid – nogle af



dem kan man stadig nyde synet af den dag i dag (herunder bl.a. mit supermoderne
arkitekttegnede sommerhus fra 1942, der ligner alt andet end et bindingsværkshus).
Jeg kan derfor slet ikke se, hvordan man skulle kunne ære hans minde ved at
indbygge dette element i visionen for området.

Det er ikke husenes formfaktor, der skaber idyllen og den hyggelige stemning i
Egil Fischers ferieby. Det gør derimod de mennesker, der bor i husene og som
færdes i området og som deltager i fællesskabet. Hvis lokalplanen ender med at
lægge så store bånd på hvad ejerne af de eksisterende sommerhuse må og ikke må,
så ender det med, at husene bliver sat til salg, fordi ejerne ikke har mulighed for at
lave selv de simpleste ændringer – med mindre ejeren er villig til at betale en
overpris, fordi lokalplanen kræver en løsning, der er langt dyrere, eller slet ikke er
det ejeren ønsker. I stedet ender det med, at husene bliver købt op af rigmænd, der
udelukkende bruger huset som en investering, og som har råd til at rive det gamle
sommerhus ned og bygge et helt nyt (så kan man godt udnytte matriklens
muligheder fordi man nu starter helt forfra). Så ender vi med et sommerhusområde
som Gammel Skagen, der engang var fuld af liv og idyl, men som nu stort set
ligger øde hen det meste af året, og som kun ”holder åbent” i uge 29, hvor alle de
rige kommer på besøg for at mødes og overgå hinanden. Sommerhusene i området
vil være lejet ud til tyskere, fordi ejerne ikke selv har tid til at bruge det.
Hvis det sker, er der ingen idyl tilbage i Egil Fishers ferieby – og det kan selv et
helt nyt bindingsværkshus ikke lave om på.

Med venlig hilsen
Michael Kajhøj

Bilag (Offentliggøres)
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Antenner
Bestemmelse 12.8, afsnit 1 og 2 er selvmodsigende. En parabolantenne er en 
antenne, som det i første afsnit ikke er tilladt at have. Afsnittet må skrives om, så 
det bliver klart, hvad som er tilladt, og hvad som ikke er tilladt.

Bilag (Offentliggøres)
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Farve på byrumsinventar
Det er et meget fordyrende krav, hvis alt byrumsinventar skal følge farveskalaen i 
bilag 6. som krævet i bestemmelse 9.2. F.eks. bør galvaniseret jern tillades ligesom 
legepladser bør kunne tillades i friske farver. Eksempelvis skraldespande og 
lygtestolper er en del af byrumsinventaret. Disse er normalt ikke malet.

Bilag (Offentliggøres)
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Sekunddærbygninger
I 6.2 er sekunddærbygningernes størrelse begrænset til 25 % af primærbygningens 
størrelse. Det bør tillades sekundærbygninger på minimum 60 m2 i delområde I, 
som det tillades i delområde II, dersom (sommer)huset er meget lille.

Bilag (Offentliggøres)
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Miljøbelastninger
I afsnit 7.10 kræves det at tagrender skal være i zink, kobber eller stål. Både 
Kobber og zink afgiver tungmetaller og det er ikke tilladt at drænere til egen 
faskine pga af disse tungmetaller. Kravet er derfor ikke miljømæssigt korrekt og 
andre løsninger bør tillades.

Bilag (Offentliggøres)
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Handicaphensyn m.m.
Punkterne 7.13 og 9.3 er ikke handicapvenlige. Vinduesdesign på tilbygninger skal 
følge designet på hovedhuset. Opsprossede vinduer vil reducere lysindfaldet 
hvilken er et problem for svagtsynede og det vil i almindelighed gøre at kunstig 
belysning bliver slået på tidligere end nødvendigt. Det vil generere et ekstra 
energibehov og det er imod FNs bærekraftsmål.
Kravet i 9.3 om græs i indkørsler er hverken handicapvenligt eller tidssvarende. En 
græsbelægning er ikke velegnet til gangbesværede eller kørestolsbrugere. Kravet er 
ikke tidssvarende. Det går måske til et ældre sommerhus, men ikke til 
helårsbeboelse. Det går heller ikke på matrikel 1X, da indkørslen bruges af 
Strandhotellet til varetransport; se servitut 360 i bilag 12. Det vil også se mærkeligt 
ud, dersom alle husene langs den kommercielle akse havde sådanne indkørsler, da 
ville det hele blive et helt andet gammeldags udtryk. Dette krav i strid med 
intentionen i starten af lokalplanen (f.eks. på side 28, 2. afsnit), der beskriver at 
området også skal være tidssvarende.

Bilag (Offentliggøres)
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Energioptimering
Bestemmelsen i punkt 12.6 er i modstrid med FNs bærekraftsmål.Tekniske 
indretninger til miljøforbedrende tiltag kan ikke ukritisk placeres hvor som helst. 
Varmepumper er en vigtig del af det grønne skift til et mere bæredygtigt samfund, 
så der må optimal placering veje tungere end et eventuelt indsyn. Vi foreslår derfor 
at tilføje, "hvis det er teknisk mulig" til enden af paragraf 12.6. Der kan evt. 
indføres et krav om inddækning af enheder, for at minimere de synsmæssige 
påvirkninger.
Alle kravene i punkt 12.9 går i mod FNs bærekraftsmål om, at vi skal omstille til 
mere miljøvenlig energi. Solenergi er et af midlerne, så man kan derfor kan man 
ikke lave så mange begrænsninger, som er beskrevet. Det skal også være tilladt at 
beklæde hele tagflader med solceller eller solcelletagsten, som er begyndt at 
komme på markedet. Vi foreslår derfor at fjerne pkt 12.9.
For pkt 12.12 gælder samme argumentation som for pkt 12.9. Det kan indføres et 
krav om max lydtryk på f.eks. 70 DBa på en meters afstand i alle vindstyrker.

Bilag (Offentliggøres)
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Vedligeholdelse
I 7.16 specificeres det, at tagsten ikke må være overfladebehandlet. Det virker 
ulogisk at overfladen ikke må være behandlet for at forlænge levetiden på taget. 
Det må være tilladt med overfladebehandlinger, som ikke ændrer tagstenenes 
udseende. FNs bærekraftsmål omhandler at vi skal forbruge mindre, hvilket bl.a. 
opnås ved øget levetid på produkter, så det tyder på, at 7.16 er i modstrid med FNs 
bærekraftsmål. Vi foreslår derfor at slette 7.16, alternativt begrænse det til, at 
overfladen af teglstenene skal være mat.

Bilag (Offentliggøres)
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Tekstmæssige uklarheder
Der er nogle fejl i teksten. 6.10 første streg: der er en typografisk fejl i areal, og den 
er meningsforstyrrende.
7.10. Skal "må" forstås som "skal" eller "kan"? Vi foreslår "kan".
Afsnittene 12.10 og 12.11 mangler, alternativt er nummereringen af 12.12 fejl. 17.2 
"Bilag 12" bør tilføjes teksten.
7.25 Hvordan skal sætningen "For skilte i delområde I- samt skilting i Byens Hus" 
læses i sammenhæng med punkt 7.25 eller 7.26?

Bilag (Offentliggøres)
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Byggetekniske detaljer
Facadehøjden er i lokalplanforslaget 6.7 og side 31 begrænset til 3.0 m. Det er en 
meget lav højde facadehøjde, når det tages i betragtning at tage på nye huse er 
meget tykke, og det i tillæg bør tillades med en høj sokkel for at sikre mod 
vandindtrængning ved oversvømmelser. Det er vanskeligt at se, hvordan man kan 
lave et energirigtigt hus og samtidig have en højde på bare 3 m. Det strider mod 
intentionen om at have energioptimerede og tidssvarende huse, som nævnt på side 
28, 2. afsnit. Specialkonstruktioner og -materialer kan gøre kravet mulig at opfylde, 
men det bliver stærkt fordyrende og medfører forøget risiko for bygningsfejl. Vi 
foreslår derfor at øge makshøjden til 4 m. Forslaget skal også indføres i 7.23 
omhandlende tilbygninger.
Kravet er muligt at overholde ved et design uden tagudhæng, men det er teknisk en 
dårlig løsning, da manglende tagudhæng belaster bygningen unødvendigt og 
dermed vil bygningen kræve mere vedligeholdelse. Det er imod FNs bærekraftsmål.
Bygningsdybden er i lokalplanforslaget 6.8 begrænset til 8 m. Bygningsreglementet 
kræver store vægtykkelser, så en maximal udvendig husdybde på 8 m giver et smalt 
indre. Husdybden bør derfor øges f.eks. til 9 m for at sikre miljøvenlige og 
funktionelle huse for at opfylde intentionen om tidssvarende huse.
Det er upraktisk at skulle følge 7.2 med adskillelse mellem vinduer og døre af 
murpiller/bindingsværksfag dersom huset er i træ. Teksten må ændres for at 
tilpasses bygninger i træ, som er en option ref. 7.3.

Bilag (Offentliggøres)
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Tilbygningers arkitektur
Der er mange detaljerede restriktioner på tilbygningers arkitektur i lokalplanens 
bestemmelser. Disse restriktioner er bl.a. omtalt i punkterne 7.1, 7.23.
Vi foreslår at bestemmelse 7.1 ændres til at arkitekturen af bebyggelse primært skal 
tilpasses resten af bebyggelsen på matriklen. Hovedformålet må være at 
helhedsindtrykket er harmonisk.
Vi foreslår at 7.23 streg 2 og streg 4 fjernes. En tilbygning på bare 16 m2, er alt for 
restriktiv. Hovedmålet må være at helhedsindtrykket efter tilbygningen er æstetisk 
fint. Det henvises i lokalplanen til, at større tilbygninger skal løses med separate 
bygningskroppe, men dels er ikke alle matrikler egnede til dette, dels er det 
energiøkonomisk ikke optimalt da arealet af ydervægge bliver uforholdsmæssigt 
stort. Det sidste er da i modstrid mod FNs bærekraftsmål om at vi skal reducere 
energiforbruget.

Ref. streg 6: det er ikke muligt at have en realistisk facadehøjde med en maksimal 
taghøjde på 3.5m, da kravene til en moderne tagkonstruktion kun vanskeligt kan 
holdes under 0.5 m uden specialløsninger. Specialløsninger er dyre og øger risikoen 
for bygningsfejl.
Det må være tilladt at forlænge en eksisterende bygning, så det bagefter ikke er 
synligt at huset er forlænget. Dermed foreslår vi også at fjerne streg 8, hvor der 
kræves et indryk på 20 cm mellem gammel og ny bygningsmasse.

Bilag (Offentliggøres)
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Skorstene
Bestemmelsen i 6.3 første streg om at ”Skorstene, antenner, ventilationsafkast og 
lignende kan have en større højde, dog maks. 1,0 m over tag” skal endres, så det 
bliver i henhold til gældende brændeovnsbekendtgørelse BEK nr. 49 af 16/01/2018 
kapittel 4 ”højde af aftrækssystem” herunder ”3) for så vidt angår taghældninger på 
over 20°, udmunde mindst 40 centimeter over tagrygningen eller have en horisontal 
afstand til tagfladen på mindst 2 meter og 30 centimeter.”. Det er ikke muligt at 
overholde med de taghældninger, som er krævet.
Punktet er meget uheldigt, da en skorsten skal være højest mulig for at opnå bedst 
muligt aftræk, som igen øger forbrændingens effekt, som mindsker forurening og 
mindsker risikoen for skorstensbrænde. Specielt det sidste er ekstremt vigtigt for 
sikring av både bygninger og menneskeliv.

Vi foreslår derfor, at skorstene må overskride de 7.5 meter med maks 1.0 m.
7.20 Dersom facaden er i træ, så kan skorstenen ikke være i træ. Dersom huset er 
pudset, så virker det underligt, at ikke også skorstenen kan være pudset leca, som er 
et miljøvenligt, standardiseret og brandsikkert materiale og som synsmæssigt ikke 
adskiller sig fra pudset tegl. Vi foreslår derfor at det bliver tilladt at bygge en 
skorsten i Leca standard elementer.
Stålskorstene bør også tillades, da de er meget sikre og effektive til at sikre en rigtig 
forbrænding. Desuden er de væsentlig billigere end en teglstensskorsten. En sort 
stålskorsten vil efter vores opfattelse ikke virke skæmmende set i sammenhæng med 
de øvrige tilladte sorte bygningselementer.

Bilag (Offentliggøres)
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Sommerhuse må være omfattet av lokalplanen
Flere bestemmelser i lokalplanforslaget omhandler boligbebyggelse og erhverv, 
mens sommerhuse er udeladt. Dermed dækkes sommerhusene ikke af lokalplanen 
på de punkter, hvilket sandsynligvis ikke er hensigten. Det gælder specielt 
afsnittene 6.2 og 7.23.
For 6.2 foreslår vi at bebyggelsesprocenten for sommerhuse også sættes til 30 %.

Bilag (Offentliggøres)
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Farvepaletter.
Farvepaletterne i bilag 6 og 7 er alt for restriktive og dunkle. En del av det som 
giver et område liv er netop farverne. Med et så begrænset farvevalg, specielt den 
smalle farvepalette med så mørke farver, bliver området et trist og monotont 
område. Bygninger som løfter området visuelt er Molskroen og Strandhotellet med 
deres tilhørende bygninger i en let og lys farveskala; se servitut 385. Tilsvarende 
lyse farver bør findes i farvepaletten for alle bygninger. Egil Fischer ville at husene 
skulle falde i et med naturen, og på strandengen er der masser af lyse farver, og stort 
set ingen mørke farver. Sandet er meget lyst, græsset har oftest grønne nuancer 
afhængig af tørhedsgrad og årstid. Vandet er i blå, grå og grønne toner. Ingen af alle 
disse fine lyse farver findes i farvepaletterne.
Blandt eksemplerne på markante Egil Fischer huse, som viser den stedlige 
byggestil, som vises på side 19 er der et eksempel på et hus med blå vinduer
(Jomfrustien 14), hvilket ikke vil være tilladt fremover ref. 7.12.
Huse uden kontrastfarver bliver utrolig kedelige at se på. Specielt dersom hele 
facaden i forvejen er i sortmalet træ, giver sorte sternbrædder hele huset et utroligt 
monotont og tungt udtryk. Vi foreslår at denne begrænsning i 7.7 slettes.
I pkt 7.22 kræves det at altaner skal udføres i sortmalet træ. Kravet bør revideres, så 
dækket/gulvet i altanen kan have en anden og lysere farve, da dækket ellers kan 
blive for varmt på solrige sommerdage, hvor man ellers har størst glæde af altanen. 
Farverestriktionerne er beskrevet i bl.a. afsnittene 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.22, 9.2.

Bilag (Offentliggøres)
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Overordnede kommentarer til lokalplanforslag 426
Hele området, som dette lokalplanforslaget dækker, er gennem de seneste år 
betydeligt opgraderet og hele området forskønnet. Det er forståeligt, at der ønskes 
en lokalplan for at forstærke og bevare Egil Fischers ferieby.
Området præges af mange ældre bygninger og nye unge købere vil typisk have 
ønsker om at opgradere bygningsmassen, men lokalplanen har så mange detaljerede 
krav, at stort set alt af ny- eller tilbygning vil kræve arkitekttegnede løsninger, som 
vil gøre ændringerne tilsvarende dyrere at realisere. Dette vil igen kunne begrænse 
interessen og muligheden for mange for at overtage ejendomme i området. Dermed 
risikerer man, at bygningerne forfalder og området sygner hen , hvilket er i modstrid 
med lokalplanens formål om bevaring og udvikling. Vi foreslår derfor, at mange af 
detaljereguleringerne fjernes, og at farvepaletterne udvides kraftig, så de også 
indeholder lyse jordfarver, for at gør det mere attraktivt at bo i området. Planen 
bærer præg af, at man ønsker at fryse området som en lille tidslomme fra en 
svunden tid. Den fokuserer på det æstetiske, med henvisning til Egil Fischers 
grundide, på bekostning af teknisk tidssvarende, gode og klimavenlige løsninger. 
Det er uheldigt, da der er udviklet mange væsentlig bedre tekniske løsninger og krav 
siden feriebyen opstod.
På generel basis mener vi, at:
1) det er unødvendigt mange detaljerede krav til bygninger specielt i område I.
2) en del af kravene er utidssvarende og i modstrid med FNs bærekraftsmål
3) kravene gør det meget vanskeligt og dyrt at gennemføre til- og nybygninger i 
området generelt men specielt i område I, hvilket er en urimelig og uheldig 
begrænsning
4) planen skal tilføres ordlyd for at sommerhuse i område I er også er dækket ind af 
planen. Hvis ikke er sommerhusene på flere punkter ikke dækket af denne 
lokalplan, men kun dækket ind af landzoneloven, hvilket vil komplicere ejerskab af 
disse sommerhuse urimeligt meget.
Vi kommenterer de enkelte punkter mere detaljeret i separate høringssvar.

Bilag (Offentliggøres)
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Indsigelser vedr. lokalplan 426 Egil Fischers Ferieby

Vi har følgende bemærkninger til afsnit Ny bebyggelse og ydre fremtræden, 
tilbygninger s 32.

Generelt kan der på hver ejendom på sekundær bebyggelse bygges op til 50 m2. 
Dog gælder det for delområde. 1. og bebyggelse langs Hovedgaden at sekundær 
bebyggelse kun må udgøre 25% af etagearealet af hoved huset.

Vi bor i delområde 1.
I vores tilfælde er vores grund 1500 m2 med et helårshus der har et etageareal på 
120 m2, dermed må vi kun bygge 30 m2 sekundær bebyggelse. For vores 
vedkommende er den kvote allerede opbrugt idet der ligger et udhus i forvejen. 
Dette finder vi alt for restriktivt, og vi undrer os over, at man/vi i 2021 og fremefter 
ikke har mulighed for at bygge en carport, drivhus, eller overdækket terrasse. Dette 
mener vi er ekspropriation af ens ejendom.
Vi finder det vigtigt at det også skal være funktionelt og sammenligning med andre 
byggerier og kan nogen forestille sig i dag ikke at have en carport i et helårshus. Vi 
undrer os over og mener også at det er alt for restriktivt at man ikke må bygge en 
overdækket terrasse. Dette kunne man gøre med en let konstruktion, glastag og 
beplantning.

Det burde ikke være nødvendig at skulle søge en dispensation for at få lov til 
ovenstående.

Venlig Hilsen Bent Kjeldsen og Helle Boe Sørensen
Egil Fischers Vej 6
8400 Ebeltoft

Bilag (Offentliggøres)
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Indsigelse til lokalplan 426.

Vi er kommet meget til Femmøller strand gennem hele vores liv og nydt området 
for dets mangfoldighed og dermed de mange forskellige og charmerende 
sommerhuse. Vi har noteret os de meget ensartede nybyggerier omkring Egil 
Fischers Vej og Stadion, ikke fordi at vi har noget imod dem, men vi er imod hvis 
disse skal kopieres til hele Feriebyen.
Vi har undret os over at lokalplanforslaget kører udelukkende på såkaldte 
længdehuse med høj rejsning og billede materiellet udelukkende er af disse huse. 
Det er et kæmpe bedrag, for disse huse er jo i mindretal i Feriebyen. Der er store 
områder især i del 3, hvor de faktisk vil virke fremmede for området. De mange 
hyggelige smukke og lave sommerhuse her, er bygget i Egil Fischers levetid, og 
overholder hans kriterier. Vi mener det vil være at skæmme området, at tvinge høje 
huse ind her, og tage lys og udsigt fra naboerne, oven i købet måske med 
overdimensionerede tagflader, fordi de også skal rumme en overdækket terrasse. 
Hvor er mangfoldigheden og diversiteten blevet af i det nye lokalplans forslag. 
Med denne lokalplan ændrer man fuldstændig et område, og om 30 år vil området 
være præget af ensartede efterligninger af Egil Fischer huse som alligevel ikke 
passer til moderne krav om isolering og samtidig vil diversiteten være faldende. Vi 
håber Byrådet går sig en tur i området inden de stemmer for denne lokalplan, og 
noterer sig de fatiske forhold, om den stedlige byggestil.

Vi mener at lokalplanens forslag i det store og hele er alt for restriktivt i alle tre 
delområder- især i område 1 og 2. Forslaget fordrer med alle dens bestemmelser om 
mål, højde, bredde, bygningsprocent, indbygget terrasse mm, at man fremover er 
nødt til at bygge arkitekttegnede huse. Vi synes det skal være muligt med diversitet 
også her, og at også byggefirmaer og forskellige befolkningsgrupper skal have råd 
til at bygge og bo. Hvorfor lave en så restriktiv lokalplan som retnings linje og 
samtidig åbne op for at alle fremover skal søge dispensation, hver gang de skal 
ændrer noget. Hvorfor gøre det så besværligt for alle og hvor er friheden og egen 
bestemmelsen over sit eget hus og byggegrund.



Venlig Hilsen
Bent Kjeldsen og Helle Boe Sørensen
Egil Fischers Vej 6
8400 Ebeltoft

Bilag (Offentliggøres)
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Høringsforslag til lokalplan nr. 426. Publicering 20/102875
Hermed fremsendes høringssvar til forslag til lokalplan nr. 426. Med fokus på 
udvikling og bevaring af Egil Fischers Ferieby Femmøller Strand.
Generelle overordnede kommentarer:

1. I vejledningen til udarbejdelse af lokalplaner fremgår det:
Bestemmelserne i en lokalplan skal have hjemmel i planloven og være så præcist 
og entydigt formulerede, at det er tydeligt for både dem, der har interesse i 
planen, og dem som skal administrere bestemmelserne, hvad der gælder (se 
NKO
449/2008). Hvis ikke disse krav er opfyldt, kan der senere bruges meget tid på 
tolkning af bestemmelserne, og måske behandling af klagesager og prøvelse ved 
domstolene. https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2009/9922
Det udarbejdede lokalplansforslag er hverken er præcist eller entydigt 
formuleret, der findes mange uoverensstemmende beskrivelser mellem 
redegørelsens tekst og Lokalplanbestemmelsernes §§, hvilket beskrives nærmere 
i bilag. En lokalplan på 76 sider, indeholdende ønsker om at bevare 
bevaringsværdige bygninger i et stort set udbygget område samt inddragelse af 
et særskilt område, hvor der ønskes plan for nybyggeri giver ikke et muligt 
overblik, hverken for lodsejere eller kommunale medarbejdere der skal 
administrere bestemmelserne. Det er en dårlig ide, at begynde at udarbejde 
planer med så skrappe restriktioner på et allerede udbygget område. Hvem skal 
sikre at planen overholdes og hvor kommer ressourcerne fra hvis planen skal 
håndhæves? Planen bør opdeles i to selvstændige planer.
2. Det beskrives i forslaget, at ved revitaliseringen af Egil Fischers Ferieby i 
2016 er de væsentligste elementer i den oprindelige byplan trukket frem samt at 
projektet blandt andet har resulteret i fysiske forbedringer og formidling af 
information om området.
Syddjurs kommune ønsker at styrke kulturarven og de bevaringsværdige 
bygninger. Revitaliseringen er gennemført og bygninger, kan uden en lokalplan 
godt udpeges som bevaringsværdige. På den baggrund er udarbejdelse af en 
lokalplan for området er overflødig.
3. I forlag til lokalplan er der intet indarbejdet vedrørende eksisterende 
helårsbeboelse beliggende indenfor delområde II. Luftfoto fra 1965 viser at 
Under Halden 1, 3, 5, 7, samt det gamle cementstøberi ved siden af 
Normandshuset på Normandsvej er bebygget med huse, der ikke er opført i Egil 
Fischer stil. Husene



på Under Halden er registreret til at være opført fra 1939-47. Husene er således
opført før Egil Fischers overdragelse til Dråby Kommune i 1957.
Vi mener ikke man kan kræve, at der ved vedligehold af eksisterende byggeri i Egil
Fischer området, skal leves op til de nye krav i lokalplansforslaget sætter. De
ovennævnte ejendomme som er beliggende på Under Halden er alle helårsbeboelse
og vi mener matriklerne skal overflyttes til delområde III. Kun ved nedrivning af
eksisterende huse og opførelse af nye bør man stille krav om Egil Fischer byggestil.
Eksempelvis er bygningen på Under Halden 1 opført uden sokkel og bygningen vil
ikke kunne bære en renovering af tagkonstruktionen, hvor der jævnfør
lokalplansforslaget vil kræves teglsten. Der bør udelukkende fokuseres på
bebyggelse langs akserne og i tekstbeskrivelserne vedrørende områdets
bevaringsværdige træk og strukturer omtales Stadionvej, Gyvelvang Vester Alle,
Vestervangen, Grønningen Øst- og Vesttorvet.
4. Etablering af Nationalpark Mols Bjerge samt revitaliseringen af Feriebyen i 2016
har betydet et megen trafik til den opsatte mindebuste af Egil Fischer. Busser med
turister kører ind i området og belaster vejene.
Dette øgede publikums pres og hvordan det søges løst, bør beskrives i lokalplanen.

Bilag (Offentliggøres)
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Bilag 

Planen skal gennemgås minutiøst og der skal luges meget ud i teksten. Der skal tilrettes så planen tager 
hensyn til den megen helårsbeboelse der er i området og som slet ikke er tænkt nok ind i planen. Planen 
skal omskrives så redegørelsens tekst (overskrift) er enslydende med overskrift på 
lokalplanbestemmelsernes §§.  

Høringssvar er indskrevet samlet for hvert afsnit med redegørelsens tekst, Lokalplanbestemmelsernes §§ 
og kortbilag i det omfang det her være muligt. 

Side 17. LOKALPLANENS FORMÅL. 

Der bør indskrives i lokalplanens formål at det er bygningernes udseende man vil fokusere på. Området var 
oprindeligt et feriested og i dag er er der mange helårsbeboere som vil have større huse end det var 
tiltænkt på Fisher-tiden. Fischers ånd var grundstørrelser på min. 1400m2 og dette er slet ikke tænkt ind i 
planen.  

§1 1.2 her bør præciseres, at det kun er gældende for de bevaringsværdige bygninger.

s. 18. OMRÅDET NUVÆRENDE ANVENDELSE

Det beskrives at der er en mindre del helårsboliger- 

Dette bør undersøges nærmere. Min vurdering er 50-50. Det bør beskrives hvordan man tænker 
udviklingen i området fremadrettet. Forventes det at flere vil bebo området helårs eller er ønsket at man 
hellere ser området udvikle sig kun som sommerhuse. 

§3.1 Indenfor områder udlagt til blandet bolig- og erhvev…..  her skal man som minimum henvise til 
kortbilags nr. Der bør være bedre overensstemmelse mellem kortbilag 2 og kortbilag 3. lokalplanområdets 
anvendelse og delområder.   

§3.5 I private boliger indenfor lokalplanområdet…… hvad menes her? Hvilket område indenfor kortbilag2? 
eller må man også drive erhverv i sommerhuse? Hører §3.5 og §3.6 ikke sammen? 

Kortbilag 2. Alle huse på Under Halden 1,3,5,7 skal indtegnes som blandet bolig og erhverv. Alle er 
helårsboliger og skal kunne benyttes som sådan. 

Kortbilag 3 Alle huse på Under Halden 1,3,5,7 skal indtegnes i delområde III. 

TRAFIKALE FORHOLD 

Med hensyntagen til Nationalparkens buskørsel med turister til Egil Fischers buste, skal indkørsel fra Egil 
Fischers vej (fra rundkørslen og hen til kulturaksens nordlige punkt fortsat være asfalteret som overordnet 
vej og vedligeholdes af Syddjurs Kommune.  

Bør også indskrives i Lokalplanbestemmelsernes §. 

Kortbilag 5 tilrettes  

Side 26 Anvendelse Delområder. - Kortbilag 3 Alle huse på Under Halden 1,3,5,7 skal indtegnes i delområde 
III. 

ZONEFORHOLD 



Der findes ikke et kort i lokalplansforslaget, der viser zoneforhold, det bør medsendes. 

BEBYGGELSE OG ANLÆG 

Det skal præciseres øverst i afsnittet, at det kun er gældende for de udpegede bevaringsværdige huse. Jeg 
læser afsnit tre som værende det afsnit der skal stå først.  

s.30 NY BEBYGGELSE OG OMFANG OG PLACERING.

Det er nødvendigt at præcisere hvad der menes. Det bør omskrives, så det relaterer direkte til delområder, 
så har lodsejer, sagsbehandler mulighed for at søge direkte ind og finde de restriktioner der er gældende 
for det enkelte delområde og ikke bruge tid på at lede gennem alle siderne.  

Side 32 

Facader – 

Afsnit 2 linje 4., der tager afsæt i nuancer indenfor jordfarveskalaen. Jeg mangler den grå og hvide farve 
som jeg mener hører til jordfarve.  

Afsnit 3, linje 3. Der gives også i visse tilfælde mulighed for, at farverne kan blandes med sort og/eller hvid 
betinget af til hvad og hvor de skal anvendes. 

Hvem har mulighed for at håndhæve dette. Det er alt for snævert og urimeligt at en grundejerforening skal 
gå rundt og blive upopulær blandt medlemmer/ikke medlemmer.  

Side 33 

Tage kviste og skorstene 

Afsnit 4. I overensstemmelse med stedlig byggeskik… Tagrender skal desuden udføres i zink, stål eller 
kobber. - Hvem har mulighed for at håndhæve dette i eksisterende bebyggelse og er det gældende i alle 
delområder? Det er alt for snævert og urimeligt at en grundejerforening skal gå rundt og blive upopulær 
blandt medlemmer/ikke medlemmer.  

Side 34. Desværre var det her jeg nåede til. 

Der kan ikke planlægges for ens vejbelægning i hele området, når der er flere forskellige vejlaug. 
Grundejerforeningen GGFF ønsker ikke at påtage sig den opgave. – hvem kan håndhæve? 
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Indsigelse til forslag Lokalplan 426 (Udvikling og bevaring af Egil Fischers ferieby) 

Undertegnede gør hermed indsigelser over for nogle forhold i forslaget til det senest reviderede 
forslag til Lokalplan 426, offentliggjort 10. november 2021. (Det første forslag blev offentliggjort 
15. september 2020).

Vi undrer os over at der i dette reviderede forslag er sket nogle planlægningsmæssige ændringer i 
forhold til det tidligere forslag. Det handler nærmere bestemt om lanceringen af 2 muligheder for, i 
landzone, at udstykke og opføre helårsboliger samt erhverv.  
Den ene mulighed er på matrikel 1k (også kaldet “Egils Have”) at udstykke og opføre op til 5 
fritliggende helårsboliger samt etablering af et “Byens Hus” i en eksisterende ladebygning. Den 
anden mulighed er to udstykninger til bolig og erhverv på matrikel 1ea (den nordlige del af 
Nørrehald). 

Konflikt med Planloven 
Vi kan ikke få øje på nogle særlige planlægningsmæssige eller funktionelle begrundelser for de 
ovennævnte muligheder for udstykning og bebyggelse i landzone indenfor kystnærhedszonen. 
Ifølge Planlovens § 5a, som fastsætter generelle bestemmelser for planlægningen for 
kystnærhedszoner, gælder det bl.a. at “Kystnærhedszonen udenfor udviklingsområder, jf. § 5b, stk. 2, 
skal søges friholdt for bebyggelser og anlæg, som ikke er afhængig af kystnærhed.” 
Endvidere hedder det i Planlovens § 5b at ”Uden for udviklingsområder må der kun udlægges nye 
arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller 
funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.” 

Vi finder det besynderligt og kritisabelt, at der åbnes for denne mulighed for yderligere udstykning 
og opførelse af helårsboliger og erhverv, da det for os at se ret åbenlyst strider imod ovennævnte 
bestemmelser i Planlovens §§ 5a og 5b. 

I det forrige lokalplanforslag gjorde man iøvrigt under afsnittet om “Kystnærhedszone” netop 
opmærksom på:“Idet lokalplanen er udarbejdet for et udbygget område med focus på bevaring og 
udvikling af området, skabes der ikke yderligere udbygningsmuligheder udover de nuværende….“ 
(vores understregning). 

Ændringen fra det tidligere til det nuværende lokalplanforslag finder vi stærkt kritisabel, da vi ikke 
kan få øje på nogen holdbar særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse. 

Som begrundelse anføres i det seneste lokalplanforslag om matrikel 1k at “Denne mindre udstykning 
anses for at kunne styrke den kommercielle akse langs hovedgaden og på fin vis afslutte strukturen i 
feriebyen, så overgangen fra åbent land til bebygget ferieby fremstår tydelig. Den anden er 
muligheden for at udstykke to matrikler til bebyggelse af enfamiliehuse beliggende nord for 
Nørrehald på matrikel 1ea.” (seneste lokalplanforslag s. 51). 
Længere nede i afsnittet anføres det endvidere som begrundelse, at ingen af de omtalte udstykninger 
“vil kunne ses fra kysten”. (seneste lokalplanforslag s. 51). 
Som tidligere bemærket har vi svært ved at se, at det er begrundelser, der lever op til Planlovens §§ 
5a og 5b. 

Ingen undersøgelse af alternative placeringer for bolig- og erhvervsudstykning  
Helt overordnet fremgår det desuden ikke af det seneste lokalplansforslag, at man har undersøgt 
alternative placeringsmuligheder for bolig- og erhvervsudstykning udenfor kystnærhedszonen. 



Manglende begrundelse for at fastholde rammeområde 1.10.BE11 i landzone 
Ifølge vejledning om lokalplanlægning, kan der være en planlægningsmæssig begrundelse for, at et 
geografisk område ikke overføres til byzone eller sommerhusområde. Et eksempel herpå er 
planlægning for udstyknings-, vej- og bebyggelsesforholdene i en landsby, hvor der ikke vil være 
mulighed for byudvikling. 
Området er os bekendt ikke udpeget som landsby og opfylder derfor ikke den planlægningsmæssige 
begrundelse for udarbejdelse af en lokalplan, som omfatter byudvikling i landzone. 

Bonusvirkning  
Planlovens § 15, stk. 4, “giver mulighed for, at kommunalbestyrelsen udformer en 
landzonelokalplan, så den erstatter de tilladelser efter lovens §35, stk. 1 (landzonetilladelser), som er 
nødvendige, for at lokalplanen kan gennemføres. Bestemmelsen giver hjemmel til den såkaldte 
bonusvirkning af lokalplaner for så vidt angår landzonetilladelser.”     
Vores kommentar: Det skal udtrykkeligt fremgå af lokalplanen, hvilke tilladelser der gives ved 
lokalplanens vedtagelse. Lokalplansforslaget indeholder ganske vist bonusvirkning, men det fremgår 
ikke klart og tydeligt, hvad der meddeles bonusvirkning til. Derimod opremses, hvilket forhold, der 
ikke gives bonusvirkning til. Lokalplansforslaget bør med samme præcisering beskrive, hvilket 
forhold der meddeles bonusvirkning til. 

Beskæring af kulturmiljøet 
I det seneste lokalplanforslag hedder det bl.a. “Lokalplanen er i udgangspunktet udarbejdet for et 
udbygget område med focus på bevaring og udvikling af kulturmiljøet. (s. 51). 
I forlængelse af dette er det så, at man lancerer muligheden for de to udstykningsområder, 1k (Egils 
Have) og 1ea (nordlige del af Nørrehald). 
For os at se er beskæringen af matrikel 1ea (Nørrehald) ikke udtryk for “bevaring og udvikling af 
kulturmiljøet”. Her er man snarere igang med en beskæring og ikke en udvikling af kulturmiljøet. 

Skovbyggelinje 
Det fremgår af lokalplansforslaget, at en del af lokalplanens område i den nordvestlige del er 
omfattet af en skovbyggelinje.  
Ved eventuel udvidelse af bebyggelse eller i forbindelse med de mulige udstykninger af Egils Have 
og Nørrehald, der er beliggende inden for skovbyggelinjen, vil det kræve dispensation fra 
skovbyggelinjen. 
Skovbyggelinjens formål er at sikre skovenes værdi som landskabselementer og opretholde 
skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet og beskytte skovene mod blæst. 
Det forekommer således ikke at være i overensstemmelse med formålet i naturbeskyttelseslovens 
§17, at tillade bl.a. udstykning af 2 boliger på kanten af skoven.

Miljøvurdering (f.eks. flagermus) 
Ifølge Kommune Syddjurs i “Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt” er der:“ikke registreret bilag 
IV arter her eller truede arter.” 
Det forbavser os for vi har i ca. 30 år registreret flagermus hvert eneste år.   

Venlig hilsen: Erling Kristensen og Birthe Møller, Bramming
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I henhold til lokalplanen § 6.1 vil det ikke være muligt at udnytte fra 76 m2 til 88 m2 af tagetagen.
Størrelsen af det areal der ikke kan udnyttes vil blive forøget, hvis der udføres tagkviste.

Det bliver uforståeligt når, der ikke er en logisk sammenhæng mellem det bebyggede areal og etagearealet. 
På trods af en uændret bygningsstørrelse er det grotesk, at det meste af tagetagen ikke kan udnyttes.
Hvis ønsket er en reduceret bygningsstørrelsen, skal det bebyggede areal reduceres.

Hvis intentionen i lokalplanen skulle styrkes, burde det brugbare areal i tagetagen derimod forøges.
Dette vil forøge incitamentet til at udføre et tag med stor taghældning med tagkviste i stedet for velux ovenlys.

Husbredde Huslængde Areal Overskridelse
Bebygget areal 7,5 20 150
Fradrag skunk -1,6
1. sals plan 5,9 20 118
Ved 55 graders taghældning, samlet etageareal 268 88

Husbredde Huslængde Areal Overskridelse
Bebygget areal 7,5 20 150
Fradrag skunk -2,2
1. sals plan 5,3 20 106
Ved 45 graders taghældning, samlet etageareal 256 76

Iht lokalplanen § 6.1 vil det ikke være muligt at udnytte fra 76 m2 til 88 m2 af tagetagen
Størrelsen af det areal der ikke kan udnyttes vil bliver forøget, hvis der udføres kviste.

Jeg mener at følgende forhold er i modstrid med det der ønskes fremmet i lokalplanen:

1) Ønsket om taghældninger fra 45 til 60 grader.

2) Ønsket om at kunne udnyttet hele tagetagen til primært areal.

3) Ønsket om tagkviste fremfor velux ovenlys.

4) Incitament til at få en bolig med høj tagrejsning hvis man ønsker at udnytte tagetagen.

Det er også problematisk og uforståeligt, at der ikke er en logisk sammenhæng mellem det
bebygget areal og etagearealet. Det logiske ville være en reducere det bebyggede areal,
hvis ønsket er en mindre bygning. Tværsnit spærfod

Husbredde Huslængde Areal Overskridelse
Bebygget areal 7,5 20 150
Fradrag skunk -1,6
1. sals plan 5,9 20 118
Ved 55 graders taghældning, samlet etageareal 268 88

Husbredde Huslængde Areal Overskridelse
Bebygget areal 7,5 20 150
Fradrag skunk -2,2
1. sals plan 5,3 20 106
Ved 45 graders taghældning, samlet etageareal 256 76

Iht lokalplanen § 6.1 vil det ikke være muligt at udnytte fra 76 m2 til 88 m2 af tagetagen
Størrelsen af det areal der ikke kan udnyttes vil bliver forøget, hvis der udføres kviste.

Jeg mener at følgende forhold er i modstrid med det der ønskes fremmet i lokalplanen:

1) Ønsket om taghældninger fra 45 til 60 grader.

2) Ønsket om at kunne udnyttet hele tagetagen til primært areal.

3) Ønsket om tagkviste fremfor velux ovenlys.

4) Incitament til at få en bolig med høj tagrejsning hvis man ønsker at udnytte tagetagen.

Det er også problematisk og uforståeligt, at der ikke er en logisk sammenhæng mellem det
bebygget areal og etagearealet. Det logiske ville være en reducere det bebyggede areal,
hvis ønsket er en mindre bygning. Tværsnit spærfod
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Virksomhed (Offentliggøres)

Postnummer (Offentliggøres)
8400

By (Offentliggøres)
Ebeltoft

Høringssvar (Offentliggøres)
Indsigelse vedr. revideret lokalplan 426 syddjurs kommune vedlagt som pdf-fil

Bilag (Offentliggøres)

indsigelse_lokalplan_426_syddjurs_kommune.pdf

https://www.syddjurs.dk/sites/default/files/webform/indsigelse_lokalplan_426_syddjurs_kommune.pdf


Indsigelse til forslag Lokalplan 426

-Udvikling og bevaring af Egil Fischers ferieby.

Undertegnede gør hermed indsigelser over for nogle forhold i forslaget til det senest reviderede 
forslag til Lokalplan 426 (offentliggjort 10. november 2021).

Jeg har undret mig over, at der i forhold til det forrige forslag, offentliggjort 15. september 2020, til 
forslag til lokalplan 426, offentliggjort 10. november 2021, er sket nogle planlægningsmæssige 
ændringer. Det handler nærmere bestemt om lanceringen af mulighed for udstykning og opførelse af
helårsboliger samt erhverv på matrikel 1k og den nordøstlige del af 1ea (Nørrehald) i landzone 
indenfor kystnærhedszonen. På 1k er der tale om mulighed for udstykning af op til 5 fritliggende 
helårsboliger samt etablering af “Byens Hus” i eksisterende ladebygning. På 1ea handler det om to 
udstykninger til bolig og erhverv.

Konflikt med Planloven

Jeg kan ikke få øje på nogle særlige planlægningsmæssige eller funktionelle begrundelser for den 
ovennævnte lancering af mulighed for udstykning og bebyggelse.

Ifølge Planlovens § 5a, som fastsætter generelle bestemmelser for planlægningen for 
kystnærhedszoner, gælder det bl.a. at “Kystnærhedszonen udenfor udviklingsområder, jf. § 5b, stk. 
2, skal søges friholdt for bebyggelser og anlæg, som ikke er afhængig af kystnærhed.”

Endvidere hedder det i Planlovens § 5b at ”Uden for udviklingsområder må der kun udlægges nye 
arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, hvis der er en særlig planlægningsmæssig 
eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.”

Jeg finder det besynderligt og kritisabelt, at der åbnes for denne mulighed for yderligere udstykning 
og opførelse af helårsboliger samt erhverv, da det for os at se ret åbenlyst strider imod ovennævnte 
bestemmelser i Planlovens § 5a og 5b.

Det undrer mig også i den sammenhæng, hvad der har været begrundelsen for ændringen i forhold 
til det forrige forslag til Lokalplan 426 (offentliggjort 15. september 2020), hvor der under afsnittet 
om “Kystnærhedszone” bl.a. stod “Idet lokalplanen er udarbejdet for et udbygget område med 
focus på bevaring og udvikling af området, skabes der ikke yderligere udbygningsmuligheder 
udover de nuværende….“

Denne ændring fra det tidligere forslag til det nuværende forslag i forhold til hele den overordnede 
tilgang til planlægningen finder jeg stærkt kritisabel, da jegvi ikke kan få øje på nogen holdbar 
planlægningsmæssig begrundelse i det seneste forslag.

Som begrundelse anføres (i det seneste forslag til lokalplanen) om matrikel 1k at “Denne mindre 
udstykning anses for at kunne styrke den kommercielle akse langs hovedgaden og på fin vis afslutte 
strukturen i feriebyen, så overgangen fra åbent land til bebygget ferieby fremstår tydelig. Den 
anden er muligheden for at udstykke  to matrikler til bebyggelse af enfamiliehuse beliggende nord 
for Nørrehald på matrikel 1ea.”

Længere nede i afsnittet anføres det som begrundelse for dette, at ingen af de omtalte udstykninger 
(1k og 1ea)  “vil kunne ses fra kysten”.

Jeg har svært ved at få øje på, at det er en begrundelse, der lever op til Planlovens § 5a og 5b om en 
særlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.



Endvidere argumenteres der med bebyggelsen på 1k :  ”Bebyggelsen vurderes at være medvirkende 
til at understrege den kommercielle akse og samtidig skabe en stærk overgang fra Feriebyen og ud 
til det åbne land. ”.

For det første er de foreslåede udmatrikuleringer ikke ferieboliger; men helårsboliger. For det andet 
fremgår det tydeligt af Egil Fischers første plan udarbejdet i 1935, at der her er påtænkt en åben 
grøn ”pilespidsindgang” til feriebyen. Det foreslåede er altså dermed i direkte modstrid med Egil 
Fischers tanker og plan.

Vedr: ”den kommercielle akse”. Der har ikke på noget tidspunkt i områdets historie været tale om 
en påstået ”kommerciel akse”. Det er ganske enkelt ikke i overensstemmelse med virkeligheden. 
Det har altid været – og er det stadigt, centreret omkring Molskroen. 

Hvilket planen også selv omtaler: ”Indenfor lokalplanens delområde I ligger desuden erhverv og 
detailhandel i form af restaurant og hotelvirksomhed på Molskroen samt Molskroens Brasserie, 
Egils café og en enkelt butik med brugskunst mv. ”

Andet kommercielt findes ikke længere, idet de små BB ligger spredt ud i området.

I forbindelse med de forslåede nyudstykninger på 1k og 1ea, fordres der medlemskab af lokal 
grundejerforening. Det er uvist hvad der her menes, en særlig for område V eller den der allerede er 
i området Jeg undrer mig over, hvorfor der så ikke samtidig for nyudstykningerne kræves 
medlemskab af det vejlav, der sørger for vedligeholdelsen af bla.a. Nørrehaldvej.

I planen nævnes det for delområde III: ”Delområde III, omfatter de sommerhus-, og 
beboelsesejendomme, der ligger i ”baggrunden”, altså hvor bebyggelsen fremstår mindre synlig i 
landskabet, enten oppe i det bagvedliggende terræn eller lavt langs å-løb og bag beplantning og 
øvrig bebyggelse i delområde II. 

Det kan derfor undre, at man samtidig vil tilsidesætte bygningsregulativet for sommerhusområder. 
Det foreslås nu at tillade at bygge 1 ½ etage  og 7,5meter højde - mod 1 etage og 5 meter i 
bygningsreglementet. I forvejen er sommerhusområderne blevet presset med en 50% forøget 
bebyggelsesprocent til nu 15. Den yderligere 50% forøgelse vil i den grad skabe en radikal ændring 
af feriebyens udtryk, og betydelige indsigtsproblematikker for sommerhusbeboerne, og må ud fra 
min bedste overbevisning kraftigt frarådes.

Kulturmiljø

I det seneste forslag hedder det nu bl.a. “Lokalplanen er i udgangspunktet udarbejdet for et 
udbygget område med focus på bevaring og udvikling af kulturmiljøet. Dog gives der to steder 
mulighed for begrænset nyudstykning. Det ene er udstykningen af op til 5 matrikler til fritliggende 
enfamiliehuse samt etableringen af et “Byens Hus” i en eksisterende bevaringsværdig ladebygning 
i delområde V. ….

Den anden er muligheden for at udstykke to matrikler til bebyggelse af enfamiliehuse beliggende 
nord for Nørrehald på matrikel 1ea.”

Som tidligere nævnt anføres det som begrundelse for dette at ingen af de omtalte udstykninger (1k 
og 1ea) “vil kunne ses fra kysten”.

For mig at se er beskæringen af matrikel 1ea ikke udtryk for “bevaring og udvikling af 
kulturmiljøet”.

Her er man snarere, hvad kulturmiljøet angår – her specielt den i forvejen meget beskårede park 
omkring Egil Fischers eget hus: Nørrehald -  igang med en nedbrydning og ikke en udvikling.



Endvidere synes det også at være i modstrid med planens egne intentioner, når der snakkes om et 
kulturelt centrum – og at man så vil placere et ”Byens Hus”  langt væk i den anden ende ved 
indgangen til området.

Miljøvurdering (f.eks. flagermus og snoge)

Ifølge Kommune Syddjurs’ “Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt” er der “ikke registreret bilag 
IV arter her eller truede arter.”

Det forbavser mig for jeg har i ca. 60 år registreret både flagermus og snoge hver eneste år.  
Flagermusene yngler bla.a på Nørrehaldvej 2, Jomfrusvajet 2, samt Egil Fischersvej 12 samt i 
enkelte af de omkringliggende træer.



Nr. 29
Høringssvar fra Kirsten Randrup Johannsen, 8410 Rønde indsendt d.
17-12-2021 20:03

Navn (Offentliggøres)
Kirsten Randrup Johannsen

Virksomhed (Offentliggøres)

Postnummer (Offentliggøres)
8410

By (Offentliggøres)
Rønde

Høringssvar (Offentliggøres)

Jeg ønsker hermed at gøre indsigelse mod forslag til Lokalplan nr 426 Egil Fischers 
Ferieby.

Jeg anerkender, at der udarbejdes en lokalplan med fokus på udvikling og bevaring 
af vores skønne område omkring Egil Fischers Ferieby ved Femmøller Strand.

Jeg anerkender ligeledes, at der udarbejdes en lokalplan for området med henblik på 
at bevare kulturarven fra Egil Fischer og dermed sikre de bevaringsværdige 
bygninger, som er bygget i Egil Fischers stil i området.

Jeg anerkender også, at man ønsker at sikre, at ombygninger, tilbygninger og 
nybyggeri sker i overensstemmelse med den stedlige byggestil.

Jeg ser frem til at delområde IIIII etableres som en smuk indgang til området.

For delområde III gælder det, at der her er tale om et sommerhusområde, præget af 
almindelige 1 plans sommerhuse bortset fra få huse som er bygget i 2 plan, 
herunder Vestervangen 20, Vestervangen 22 og Møllestien 3.

Hvis jeg har forstået lokalplanforslaget rigtigt, vil det fremover kun være muligt at 
bygge sommerhuse med 1 ½ plan. Såfremt grundens størrelse er under 800 m2 kan 
der bygges et hus på max. 120 m2.

Kravene med 1 ½ plans højde, at en overbygget terrasse skal integreres i husets 
krop samt at der er begrænsning for, hvor stor træterrassen må være, ( her fremgår 
reglen om træterrasse ikke af lokalplanen) vil gøre det umuligt, at der kan bygges et 
funktionalistisk sommerhus af et typehusfirma.

De nye restriktioner kræver, når der skal sættes et nyt hus på matriklen, at man får 
bygget et arkitekttegnet sommerhus på grunden, da ingen typehuse opfylder de nye 
krav.



Og det vil medføre, at et nyt sommerhus vil koste en merpris på min 50 % i forhold
til prisen på et typehus.
De kommende restriktioner vil klart have en social slagside !

De eksisterende huse har fremadrettet stort set ingen muligheder med den nye
lokalplan for at lave en overbygget terasse eller en udestue.

På eksisterende sommerhuse kan der kun laves en tilbygning på max. 16 m2.,
hvilket er for småt et areal til eksempelvis en udestue.

Derfor min indsigelse mod forslag til Lokalplan nr. 426, som jeg finder, er alt for
restriktiv.

I trekanten mellem Vestervangen, Gyvelvang og Parkvej er matriklerne primært
under 800 m2 og de ligger forholdsvis tæt.
Når de nuværende huse med tiden sandsynligvis skal udskiftes, vil det medføre et
meget tætpakket område, hvor meget lidt sollys slipper ned.

Dette indtryk får man, når man forestiller sig alle husene i denne trekant er
omdannet til 1 ½ plan med udsigt til hinanden på kryds og tværs.

Med hensyn til fremtidig bebyggelse af min matrikel 1de Vestervangen 20A og
nabomatriklen 1lr vil der blive bygget to 1 ½ plans huse, som også vil begrænse
sollys og udsigt for naboerne.

Jeg finder ikke, at denne ensartethed med så stram en byggestil er i Egil Fischers
ånd især gældende for delområde III.

Mange af sommerhusene i området er bygget i tidsperioden 1930 - 1950, og er
tegnet af Egil Fischer og/ eller godkendt af Egil Fischer.

Mange af disse huse lever ikke op til den nye lokalplans restriktioner med hensyn
til dimension, overbygget terrasse og udestue.

Jeg er meget enig i, at Egil Fischers karakteristiske huse med bindingsværk er
smukke og skal bevares.

Jeg finder, at det er fint med krav til ensartethed og krav til byggestilen, men den
stedlige byggestil er jo ikke kun kendetegnet ved de karakteristiske gamle Egil
Fischer huse.

Min indsigelse går som nævnt på ovennævnte restriktioner.

Jeg kan frygte, at den nye lokalplan vil medføre urimelig benspænd for kommende
ombygninger og nybygninger, hvilket ikke er i Egil Fischers ånd.

Med venlig hilsen



Kirsten R. Johannsen
Ejer af Vestervangen 22 og 20A
Gåsebakken 26
8410 Rønde

Bilag (Offentliggøres)
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Høringssvar fra Danmarks Naturfrednings Syddjursafdeling V/ konstitueret 
formand Jens Kristoffersen, DK-8420 Knebel indsendt d. 16-12-2021 14:50

Navn (Offentliggøres)
Danmarks Naturfrednings Syddjursafdeling V/ konstitueret formand Jens 
Kristoffersen

Virksomhed (Offentliggøres)
Danmarks Naturfredningsforening Syddjurs Afdeling

Postnummer (Offentliggøres)
DK-8420

By (Offentliggøres)
Knebel

Høringssvar (Offentliggøres)

Danmarks Naturfrednings Forening ønsker at bevare påtaleretten. Denne servitut 
ønskes bevaret.
Det fremgår ikke af bilag 12 og bilag 8 er ikke vedlagt om servituten om DNs 
påtaleret er en af de servituter, der på tænkes fjernet.
DN Syddjurs ønsker at bibeholde påtaleretten

Bilag (Offentliggøres)
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Høringssvar fra Dorthe Tipsmark Matsuzawa, 8400 Ebeltoft indsendt d.
06-12-2021 18:21

Navn (Offentliggøres)
Dorthe Tipsmark Matsuzawa

Virksomhed (Offentliggøres)

Postnummer (Offentliggøres)
8400

By (Offentliggøres)
Ebeltoft

Høringssvar (Offentliggøres)

Vi ønsker at gøre indsigelse mod forslagets § 7 stk.4 vedr. restriktive anvendelse af 
den smalle farvepallette i forslagets bilag 7. Vores hus beliggende i område
II ,matrikel !iy er opført i 1947 og har bevaringsværdighed 5 i SAVE systemet. 
Huset er "Skagensgult" malet med Cempexo murfarve. Hovedhuset er opført i 
perioden hvor Egil Fischer som hovedparcelejer sammen med 
Naturfredningsforeningen skulle godkende bebyggelsen herunder farversætning jfr. 
servitut 5. Der er i murværket absolut intet tegn på at huset har haft anden farve end 
gul i forskellige nuancer. Vi vil være villige til at indordne os farvepaletten i bilag 6 
ved fremtidig maling, men ønsker ikke at ændre husets oprindelige udtryk ved at 
være begrænset til farvepaletten i forslagets bilag 7. Vi indgiver derfor denne 
indsigelse og foreslår hermed at område II ikke er begrænset til anvendelse af 
farvepaletten i bilag 7 men tillades anvendelse af den samlede farvepallette i bilag 6 
og 7.

Bilag (Offentliggøres)
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Hej Rikke
Som du ved har vi haft svært ved at få sendt noget til dig via høringsportalen, derfor sender jeg
som aftalt vores/kommentarer spørgsmål på denne måde.
Navn : Jørn og Mariann Poulsen
Adresse privat : Tretommervej 93 8240 Risskov.
Sommerhus adresse: Vestervangen 19 Femmøller Strand.

Mailadresse: Jlp@luplau-poulsen.dk

Spørgsmål/kommentar:
Pkt. 7.16
-Under dette punkt er der beskrevet at der i delområde 3 også kan udføres andre tagmaterialer
som skifer, tage med vegetation (grønne Tage ) eller træspån i mørk nuance. Mangler der ikke
tagpap som en mulighed som den overvejende del i området er udført med.
-Hvis ekst. tage i område 3 er udført med betontagsten, er det så muligt at ændre dette til et pap
tag med lister, også uden at ændre taghældning. Dette kun for at gøre ekst. Bygninger mere i Eigil
Fichers ånd.
Se side 33 Tage, kviste og skorstene.
Pkt. 7.23
-Gælder dette punkt også gældende for fritliggende annekser. Et fritliggende anneks med større
taghældninger en ekst. hovedhus vil virke voldsomt.
Kan der opføres drivhuse uden ansøgning om byggetilladelse ?.
Står selvfølgelig til rådighed hvis i ønsker nærmere uddybning af vores spørgsmål/kommentar.
Med venlig hilsen
Jørn Lyager Poulsen
Partner
jlp@luplau-poulsen.dk
+ 45 22 49 70 20

Ny Banegårdsgade 55, 2. sal - 8000 Aarhus C - Tlf.+45 22 49 70 10

Ansvarsfraskrivelse:
Denne e-mail-overførsel er fortrolig og udelukkende beregnet til den eller de personer eller organisationer, som den er rettet til. Hvis du har modtaget denne
meddelelse ved en fejl, bedes du straks underrette Luplau Poulsen ApS ved at svare på e-mail og slette den fra din computer.
Når du sender os en mail med dine personoplysninger, samtykker du til, at vi behandler dine personoplysninger, som din mail indeholder, i overensstemmelse med
vores retningslinjer for behandling af personoplysninger, jf. nærmere her: Persondataforordning

Nr. 32
Hørringssvar modtaget pr mail til sagsbendler, 21.12.21
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